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 الدرس الثالث والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
ه وأصحابه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آل

 أجمعين.

 أما بعد: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

االثنين الليلة الثانية من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة 

وألف ونحن يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

 .-عليه رحمة اهلل–ن بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك ووالعشر الثالث

وصلنا إلى باب جمع التكسير بعد أن انتهينا يف درسين سابقين من الكالم على 

كيفية التثنية والجمع أي جع السالمة، فكان من المناسب أن يعقد ابن مالك 

 جموع، وقد بعد ذلك باًبا لجمع التكسير إلكمال الكالم على ال

 بيًتا. 42يف  عقده

، وبعده يف -عليه رحمة اهلل–وهو على ذلك أطول أبواب ألفية ابن مالك  

الطول باب المعرب والمبني كما نبهنا على ذلك عندما شرحنا ذلك الباب، فلهذا 

لن نقرأ كل هذه األبيات يف هذا الدرس وإنما سنقرأ منها ما نظن أننا سنشرحه يف 

 .-شاء اهلل تعالى إن–هذه الليلة 
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 اْلتَّْكِسْير:  يف أول باب َجْمع   قال  

 َجْمُع اْلتَّْكِسْير

ةةةةةة َّ فِْعَلةةةةةةْه 791  ْ ةةةةةةل   ْع َأْفع   .َأْفِعَلةةةةةة

 

   ْْ ةةةةةةة ةةةةةةةْ    ِقلَّ م  ةةةةةةةَع َأْفَعةةةةةةةالع ج   ْ مَّ

 .َوَبْعةة   ِيب بَِكْرةةَرةض َوْاةةِعا َ ِ ةة  792 

 

ةةةِ    ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

ةةل  .لَِ ْعةة793  ََّ َعْينِةةا َأْفع   لض اْسةةَمص َصةة

 

َبةةةةاِعْ  اْسةةةةَمص َأْ َعةةةةص   ْ َعةةةةل      َولِْلر 

َراِ  فِةة  794  ِْ َِ َواْلةة  .إِْن َكةةاَن َكاْلَعنَةةا

 

    ِ  َوَعةةةةةةْد ا َْ ةةةةةةر 
َض  َمةةةةةةَد َوْْأنِْيةةةةةة

ْيةةةةِه م  َّةةةةرِْ  795 
ةةةةل  فِ  .َوَغْيةةةةر  َمةةةةا َأْفع 

 

 َ ةةةةرِ ْ  ِمةةةةَن اْلر الَِْةةةة  اْسةةةةَمص بَِأْفَعةةةةالض   

ْعةةةةةةةاَلن  796 
 .َوَغالِِبةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

َبةةةاِعَ  بَِمةةةد  797  رض ر  ةةةِكَّ ةةة  اْسةةة ض م 
 .فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

 .َواْلَزْمةةةةه  فِةةةة  َفَعةةةةالض أْو فَِعةةةةاِل 798 

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِْعةةةةةةاَللض    َصةةةةةةاِ َبْ    م 

ْعةةةةلع لِنَْحةةةةِ  َأْ َمةةةةرض وَ ْمةةةةَرا 799   .ف 

 

ةةةةةةْدَر    ةةةةةةلض    ِْ ْع َجْمَعةةةةةةص بنَ ْعَلةةةةةة
 َوفِ

َبةةةةاِع   بَِمةةةةد  800  ةةةةلع ٍْسةةةة ض ر  ع   .َوف 

 

ةةةةْد    َِ ٍِ َف  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل ٍَمض اْعةةةةاَل

.َمةةا َلةةْ    َعةةاَعْا فِةة  ا ََعةةْ  ي و 801 

 ا َلِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْا 

 

ةةةةةةرِْ      ع 
ْض عَلةةةةةة َعةةةةةةلع َجْمَعةةةةةةص لِ    َوف 

ْض فَِعةةةةْل 802  ْبةةةةَر  َولِِ ْعَلةةةة  .َوَنْحةةةةِ  ك 

 

َعةةةةْل    ةةةةه  َعَلةةةةى ف   َوَقةةةةْد َ ِ ةةةة ُّ  َجْمع 

َعَلةةةةْه 803   .فِةةةة  َنْحةةةةِ  َرامض اْ ةةةةَرا ض ف 

 

 َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   َكاِمةةةةةةلض َوَكَمَلةةةةةةهْ   

تِْيةةةلض َوَدِمةةةْن 804  َِ  .َفْعَلةةةى لَِ ْصةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةةعع بِةةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةةنْ  

ْعةةلض اْسةةمَ 805  ََّ ٍََمةةص فَِعَلةةْه .لِ    ص ْصةة

 

َلةةةةهْ     َواْلَ ْاةةةةع  فِةةةة  َفْعةةةةلض َوفِْعةةةةلض َقلَّ

ةةةةةةةلع لَِ اِعةةةةةةةلض َوَفاِعَلةةةةةةةْه 806  عَّ  .َوف 

 

 َوْصةةةةةَ ْيِن َنْحةةةةة   َعةةةةةاِيلض َوَعاِيَلةةةةةهْ   

ْكةةةةةَرا 807  ةةةةال  فِْيَمةةةةا ي  عَّ ةةةةه  اْل    .َوِمْرل 

 

َعةةةةةةْل ٍََمةةةةةةص َنةةةةةةَدَرا   ةةةةةة  اْلم 
 َوَيان فِ

َمةةةةةا .َفْعةةةةةلع وَ 808  َعةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعَلةةةةة

 

َمةةةةةا   ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 َوَقةةةةةلَّ فِ

 .َوَفَعةةةةةةلع َأْ َعةةةةةةص َلةةةةةةه  فَِعةةةةةةال  809 

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةل  َفَعةةةةِل 810   .َأْو َ ةةةةِّ  م 

 

ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ    و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف   ي 

 ْيةةلض َوْصةةَا َفاِعةةلض َوَرْ  .َوفِةة  َفعِ 811 

 

ةةةةةَر ْ   َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ ةةةةة  أْنَرةةةةةا
اَي فِ َِ  َكةةةةة
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 .َوَشةةاَ  فِةة  َوْصةةاض َعَلةةى َفْعاَلَنةةا 812

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ْعةةةةةاَلِة َواْلَزْمةةةةةه  فِةةةةة  813  ةةةةةه  ف   .َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

ةةةةةْ لض فَ 814  ع   ِعةةةةةلع َنْحةةةةة   َكبِةةةةةْد .َوبِ  

 

اَي َ  َّةةةةةةرِ ْ    َِ    َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق اْلَ ا َوَفَعةْل 815    َفْعلض اْسَمص م 
 .فِ

 

ْعةةةةةةاَلنع َ َصةةةةةةْل   
َعةةةةةةاِل فِ  َلةةةةةةه  َولِْل  

َض َوَقةةا ض َمةةَع َمةةا 816  ةةْ  ةة    
 .َوَشةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

 َفِعةةةْيالِ َوَفَعةةةْل .َوَفْعةةةالِ اْسةةةَمص وَ 817 

 

ْعةةةةاَلنع َشةةةةَمْل    َعةةةةْل اْلَعةةةةْيِن ف   َغْيةةةةَر م 

َعةةةةةةةاَل 818   .َولَِكةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةلض ف 

 

ِعةةةةاَل    َما َقةةةةْد ج  ا لَِمةةةةا َاةةةةاَ ا   َِ  َكةةةة

َعةةل  819  ةة  الم 
 .َوَنةةاَب َعنْةةه َأْفِعةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍََمةةةةةص َوم 

وهو كما ترون من أبيات الصرف، فابن مالك قد  هذه بعض أبيات هذا الباب 

دخل يف آخر األلفية على أبواب الصرف وإن كان سيعود إلى بعض أبواب النحو 

كباب الوقف فيما سيأيت فهو بعد أن تكلم على كيفية التثنية وكيفية الجمع جمع 

 السالمة، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، يف الباب السابق ذكر هنا

 جمع التكسير.

وسبق يف الدرس الماضي أن الجمع كاإلفراد والتثنية وصٌف خاٌص باألسماء 

األسماء هي التي ُتوصف باإلفراد والتثنية والجمع، واألسماء الدالة على أكثر من 

 أربعْ أسماُّ: اثنين أربعة أشياء 

جمع السالمة، ويسمى جمع التصحيح، وهما جمع المذكر السالم  :ا ول

حمد ومحمدون، ومجتهد ومجتهدون، وجمع المؤنث السالم: نحو هند نحو م

 هذا الجمع جمًعا سالًما صحيًحا ألن 
َّ

وهندات، وصائمة وصائمات، وسمي

المفرد فيه يسلم لفظه، يسلم بناؤه، تسلم صيغته من التغيير ومع ذلك فقد ذكرنا 

 درس الماضي.التغيير الخفيف الذي يدخل على مفرد الجمع المؤنث السالم يف ال

جمع التكسير، وهو هذا  :الن   الراين: من ا سماُّ الت  ْدل على أكرر من اْنين
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 تكسيًرا كما سيأيت بالتفصيل، ألن صورة المفرد بناء المفرد صيغة  
َّ

الباب، وسمي

المفرد تتغير، كأهنا تتكسر عندما ُيجمع جمع تكسير، نحو رجل ورجال ومسجد 

 ومساجد.

اسم الجمع وهو كل اسٍم دل   دل على أكرر من اْنين: واٍس  الرالَ الِب

على أكثر من اثنين وال واحد له من لفظة، نحو جيش، واحدهم من معنى جندي 

ونساء، واحدها من معناه امرأة، وخيل، وشعب، وأمة وقوم، ورهط، فهذه أسماٌء 

 تدل على أكثر من اثنين، ولكنها ال مفردة لها من لفظها.

كون له واحٌد من لفظه، ولكنه ال يأيت على وزٍن من أوزان واسم الجمع قد ي

جموع التكسير التي ستذكر يف باب التكسير، فحينئٍذ يعد اسم جمٍع ال جمًعا، من 

أمثلة ذلك: ركب، يدل على جماعة، ومع ذلك نجد مفرًدا من لفظه وهو راكب، 

س من أوزان فنقول إن راكًبا مفرد وراكب اسم جمع ألن هذا الوزن وهو فعل، لي

 جموع التكسير، وكذلك صحب، فله مفرٌد من معناه وهو صاحب.

هو اسم الجنس الجمع، وهو ما  :واٍس  الرابع مما  دل على أكرر من اْنين

دبل على أكثر من اثنين وله مفرٌد يتميز عنه بالتاء غالًبا، تميز بينه وبين مفرده بالتاء، 

ن، والمفرد تمرة، والفرق بين الجمع كتمٍر وتمرة، تمر يدل على أكثر من اثني

والمفرد كما ترون التاء فيسمى اسم جنٍس جمعًيا ال يسمى جمًعا، وكذلك بقر 

 وبقرة، ونخل ونخلة، وتفاح وتفاحة.

أو يفرق بينهما أي بين اسم جنس الجمع ومفرده بالياء المشددة كعرب 

، يفرق 
ٌّ

، فعرب يدل على أكثر من اثنين، ومفرده عربي
ّ

بين المفرد وبين اسم وعربي

 الجنس بالياء المشددة، فنقول إن عرًبا اسم جنٍس جمعي وليس جمًعا.

ومثل ذلك روم، ورومي، وترك وتركي، إلى آخره، واعلم بعد ذلك أن عندهم 
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ما يسمى اسم الجنس اإلفرادي، يريدون باسم الجنس اإلفرادي كل اسٍم صدق 

لى القليل والكثير من جنسه، كماء، على القليل والكثير، كل اسم يصدق إطالقه ع

وعسل، وتراب ولبن، وقولك تراب يطلق على القليل وعلى الكثير، وقولك عسل 

 يطلق على الكثير وعلى القليل.

وعمد إطالقه على الكثير سيكون فيه معنى الجمع فلهذا ذكرناه هنا، وبذلك 

عي قد يحدث نعلم الفرق بين جمع التكسير، وبين اسم الجمع واسم الجنس الجم

بينهما شيٌء من اللبث وال يحدث اللبث بينها وبين الجمع الصحيح، جمع 

 الصحيح صورته واضحة، ألنه يكون بزيادٍة ثابتة.

لكن نحب أن نؤكد على الفرق بين جمع التكسير، واسم الجمع واسم الجنس 

ن الجمعي، من الفروق الواضحة يف ذلك أن جمع التكسير له أوزان خاصة، له أوزا

–ويقال أبنية، ويقال صيغ، ويقال أمثلة، محصورة وسيأيت عدها يف الباب بعد قليل 

 .-إن شاء اهلل

أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فليس لها أوزاٌن خاصة، وإنما تأيت على 

أوزان كثيرة، ومن الفروق بينها أن اسم الجنس الجمعي إذا جاء على وزن من 

م الجنس واسم الجمع يأيت على أوزان كثيرة، فقد أوزان جموع التكسير وقلنا اس

يأيت على أوزان كثيرة، فقد يأيت على وزٍن من أوزان جموع التكسير، فالفرق حينئٍذ 

بينها أن جمع التكسير مؤنث، فأبواب جمع تكسير تقول هذه أبواب، وال يصح أن 

 تقول هذا أبواب.

تكسير مؤنث وأما وتقول مساجد، هي مساجد ما تقول هو مساجد، فجمع ال

أسماء الجنس ولو جاءت على صورة وزن من أوزان جموع التكسير إال أن 

التأنيث والتذكير فيها جائزان، نحو نأخذ أي اسم جنس: مثل تمر يمكن أن تقول: 

 هذا تمر وهذه تمر، هذا تفاح وهذه تفاح.
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وهذا نخل، وهذه نخل وهكذا، فيجوز يف أسماء الجنس أن تعامل معاملة  

ذكر وأن تعامل معاملة المؤنث، وعلى ذلك نسأل عن كلمة لبن مثاًل لبن ولبنة، الم

 المفرد لبنة، ولبن هل هو جمع تكسير أو اسم جنٍس جمعي؟ 

 اسم جنٍس جمعي؛ ألنك تقول هذا لبن وهذه لبن. :ال  اب

لو سألنا عن ُتهم، وُتهمة، هتمة يعني االهتام، األفصح فيها أن تقول ُتهمة، وأما 

 ة، ففيها ضعف، وبعضهم ينكر هذا الكلمة.هتم

المهم الفصيح نقول ُتهمة وهتم، هل هذا اسم جنس جمعي أم جمع تكسير 

على وزن ُفعل ألن من أوزان التكسير فعل، ننظر هتم، جمع هتمة، هل يمكن أن 

تقول هذا هتم، هو هتم، ال تقول هذه هتم، وهي هتم، وال تقبل التذكير بحال، إًذا 

 مع تكسير.نقول هي ج

هذا تقيس بعضها على بعض ألن جموع التكسير كلها مؤنثة، بينما أسماء 

الجنس يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث، فلو حدث يف كلمة لبس، كيف 

 نتأكد؟ ُنلِحق كل كلمٍة بقياسها، فيتبين لنا حينئٍذ نوعها.

يقولون ركب ومثل ذلك لو قلنا المثال السابق: راكب، راكب هذا مفرد، ثم 

ويقولون أيًضا ركبان، أما ركٌب فنقول إنه اسم جمع أم جمع تكسير؟ نقول هذا 

 اسم جمع؛ ألن فعل ليس من أوزان التكسير.

ومع ذلك لو تأملت فيه فإنك تعلم أنه يقال هذا ركٌب فتذكر حينئٍذ وليس 

جمع جمًعا لو كان جمًعا لم يكن إال مؤنًثا ومؤنث، ال يقع اللبس حينما تقول 

مؤنث، يقع اللبث عندكم بمعاملة فعله، فعله إذا تقدم، فعل المؤنث إذا تقدم فيه 

 تفصيل.

قد يجب التأنيث فيه يف أحوال وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث يف أحوال، إذا 
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كان مؤنث مجازي أو موصول إلى آخره، لكن تبقى كلمة مؤنثة يف غير الفعل 

 أو لو أتيت بغير الفعل، لو أتيت بصفة نعت، أو المتقدم، لو تأخر الفعل عنها مثاًل 

أتيت باسم إشارة أو ضمير، حينئٍذ ليس لك إال التأنيث، والحكم خاص فقط يف 

 الفعل إذا تقدم.

فلهذا تقول: هذا ركٌب وهو ركٌب وركٌب قادٌم معنى ذلك عاملتها معاملة 

ا ركب وركبان، ركبان المذكر إًذا ليس جمًعا لو كان جمًعا لكان مؤنًثا، فإذا قالو

 على وزن فعالن، وفعالن من أوزان جموع التكسير كما سيأيت.

فنقول إن ركبان جمع تكسير، ونقول: إن ركًبا اسم جمع، وكذلك نقول يف 

 صاحب يجمعون صاحًبا على صحب، وعلى أصحاب.

صحب فعل اسم جمع، ألن فعاًل ليس من أوزان جموع التكسير التي ستأيت، 

أفعال فهي من أوزان جموع التكسير فهي جمع تكسير، فهذا من وأما أصحاب 

أهم ما يميز جمع التكسير عن اسم الجمع واسم الجنس فإذا علمت كل ذلك تبين 

لك أن النحويين يف مصطلحهم ال يطلقون مصطلح الجمع إال على ماذا؟ إال على 

لذي يسمى جمع السالمة جمع المؤنث والمذكر السالم وعلى جمع التذكير، هذا ا

 غفي النحو جمًعا.

أما ما سوى ذلك فإنه ال يسمى جمًعا ولو دل على أكثر من اثنين كاسم الجمع 

 واسم الجنس هذه ال تسمى جموًعا.

وإنما تسمى اسم جمع اسم جنس، فلهذا لو أن إنساًنا مثاًل يكتب بحًثا يف 

اسم الجنس النحو أو يلقي درًسا مختًصا يف النحو، ثم أطلق مصطلح الجمع على 

أو اسم الجمع لكان خطًأ، بينما أهل اللغة اللغويون يتوسعون يف ذلك كله ألهنم 

 يتعاملون مع المعاين اللغوية فيطلقون الجمع على كل ما دل على أكثر من اثنين.
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فتجد يف كتب اللغة أو يف التفاسير أو نحو ذلك ما نسمي هذه جموًعا على  

النحوي، بعد ذلك نخص كالمنا بجمع المعنى اللغوي، ال على االصطالح 

 هذا الباب. التكسير، الذي عقد له ابن مالك 

جموع التكسير لها أوزان خاصة، يقال أوزان، ويقال أبنية، ويقال أمثلة، ويقال 

صيغ، وغير ذلك، ونحن قد نراوح بين هذه المصطلحات، كم لجمع التكسير من 

 وزن من بناء؟

عة وعشرون وزًنا، أربعٌة منها لجمع القلة، له سبعٌة وعشرون بناًء، سب ج:

 والباقي أي ثالٌث وعشرون لجموع الكثرة.

أن جمع التكسير ما دل على أكثر من  :وسبق أن يكرنا يف ْعر ا جمع التكسير

 اثنين وتغير بناء المفرد فيه.

 كيف يحدث هذا التغير لصيغة المفرد؟

 يف صوٍر كثيرة. ج:

لجمع جمع تكسير؟ قد تكون هذه الصور أي صورة من هذه الصور تجعل ا

بالزيادة مزيد على المفرد، مثل صنو، وجمعها صنوان، الصنو يف األصل النخلة 

التي تخرج من أصل نخلٍة أخرى، والجمع صنوان، وقد يكون التغيير بالنقص 

الحذف، مثل ُتهمة، وجمعها ُتهم، وكذلك تخمة، والجمع ُتخم، ويقال يف هتمة 

 قبل قليل من أن الفصيح أن تقول هتُمة وتخُمة ال باإلسكان. وتخمة ما قلناه

وقد يكون التغيير بتغيير شكل فقط، تغيير حركة، شكل أي حركة أو سكون، 

كجمع أسٍد على ُأسد، وقد يكون التغيير بزيادة وتغيير شكل، كرجل ورجال، وقد 

 .يكون التغيير بكل ما سبق بزيادٍة ونقص وتغيير شكل كغالم، وغلمان

المهم أن أي تغيير يصيب صورة المفرد يجعل هذا الجمع جمع تكسير إال ما 
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 خصصنا الكالم عليه يف جمع المؤنث السالم.

البد  قبل أن نشرع يف ذكر هذه األوزان واألبنية اقتداًء بأبيات ابن مالك 

د أن أن ننبه إلى أمٍر مهم، ويسأل الطالب عنه كثيًرا، مع أنه ُشِرح مراًرا، ولكن الب

 أنبه عليه مرًة من بعد مرة.

األحكام النحوية، والقواعد النحوية، الضوابط النحوية: إما أن تكون قواعد 

مضطردة، وهذا أغلب القواعد يف النحو، فإذا كانت هذه القواعد مضطردة فمعنى 

ذلك أهنا تبين لك المسموع وغير المسموع، تبين لك المسموع سيأيت على أي 

 وع يأيت على هذه الطريقة المضطردة.صورة، ألن المسم

ويبين لك غير المسموع: يعني لو أردت أن تأيت بشيٍء جديد يف اللغة لم تقوله 

العرب كما عندنا هنا يف الجمع مفردات كثيرة ُسمعت لها جموع العرب وُأثبتت، 

وهناك مفردات يف اللغة ُسمعت على صورة المفرد لكن لم ُيسمع عن العرب 

ا هذا الجمع لم ُيسمع، كيف نأيت بجمع هذه المفردات؟ على هذه جمٌع لها، إذً 

 الطريقة المضطردة.

ذلك لو جدت كلمات، جدت كلمات بأي صورة، ككلمة مثاًل معربة مثاًل أو 

علم، ألن االرتجال يف باب العلم واسع، ثم أردت بعد ذلك أن تجمع هذه الكلمة 

 هكذا.الجديدة، كيف تجمعها، ستجمعها على المضطرد و

أغلب القواعد يف اللغة العربية هي قواعد مضطردة حاكمة، تبين لك المسموع 

 كيف يأيت وتبين لك غير المسموع كيف تأيت به.

وهناك بعض القواعد يف النحو ليست قواعد مضطردة، كما يقولون مائة 

بالمائة، وإنما هي قواعد أغلبية، وقد تكون قواعد أكثرية، وينص النحويون دائًما 

إذا كانت القاعدة ليست مضطردة اضطراًدا تاًما يقول هذه قاعدة أغلبية، األغلب يف 
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 الباب كذا وكذا، األكثر. 

كأغلب القواعد والضوابط التي نذكرها يف هذا الباب جمع التكسير، جمع 

التكسير هو باٌب يقوم على السماع وعلى القواعد والضوابط التي فيه أكثرها هي 

% اضطراًدا 100رية وليست قواعد مضطردة بمعنى مضطردة قواعد أغلبية وأكث

 تاًما.

فإذا كانت القواعد أكثرية أو أغلبية، وليست مضطردة اضطراًدا تاًما فمعنى 

ذلك ما معناها؟ ما فائدهتا؟ معنى ذلك أهنا تبين لك القياس ال السماع، تبين لك 

دت أن تقيس جمع القياس كيف تقيس، إذا أردت أن تقيس شيًئا جديًدا، إذا أر

لكلمٍة مفردة لم ُيسمع جمعها، كلمة جديدة جدت كيف تجمعها، يجب أن تلتزم 

 هبذه القواعد.

ألن القياس دائًما يكون على الكثير، لكن ال يبين لك المسموع، المسموع 

ستجد أن كثيًرا منه يأيت على هذه القواعد، وستجد أن شواهد ليست قليلة لم تأيت 

فلهذا ال حاجة بنا يف كل قاعدة ليست مضطردة اضطراًدا تاًما،  على هذه القواعد،

ونحن نقول ونقر بذلك أهنا قاعدة أغلبية، أكثرية ال حاجة بنا أن نقول وشذ عن 

ذلك كذا وكذا وكذا ثم نذكر كلمات كثيرة، ألن الغرض من القواعد األغلبية 

 وع.واألكثرية ليس بيان المسموع، وإنما بيان المقيس غير المسم

فلهذا ال تعجبوا عندما تعودوا مثاًل إلى كتاب النحو الكبير أو أنتم عندما أذكر 

لكم هذه القواعد يأيت يف أذهانكم كلمات جموع ليست سائرة على هذا القياس 

 وهذه القواعد.

ألن السماع كما تعرفون هو الحاكم يف اللغة، وإنما هذه القواعد لبيان القياس، 

 ما لم ُيسمع، فهذا األمر البد أن يكون واضًحا منذ البداية.كيف تبني، كيف تقيس 
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 نبدأ بالسؤال السابق، ولعلك نسيت السؤال.

 (.33:39@)  الب:

ُتهمة إذا جعلتها وصًفا على فعلة تكون كهمزة أي الذي يفعل بكثرة،  الشيخ:

 وإذا جعلتها اسًما صارت كما نقول هتمة، لكنها المسموع ُتهمة.

 .(34:07@)  الب:

 نعم، أشياء كثيرة جًدا تأيت اسًما وتأيت وصًفا. الشيخ:

 (.34:20@)  الب:

 بلى قلنا القواعد المضطردة تبين المسموع وغير المسموع. الشيخ:

 كيف تبين المسموع؟  الب:

تبين لك المسموع كيف سيأيت، يعني إذا قيل لك ما القواعد  الشيخ:

ة ستعرف أن الذي جاء يف اللغة من المضطردة للفاعل المرفوع؟ القواعد المضطرد

ألفاظ الفاعل مرفوعة، ألن هذه قاعدة مضطردة تامة، تنظر يف القرآن تنظر يف 

الحديث، تنظر يف كالم العرب شعًرا ونثًرا، ستجد أن الفاعل مرفوًعا، فأنت مثاًل لو 

وجدت مسموًعا بيت شعر مثااًل من األبيات القدية لشعر جاهلي، ولم ُيضبط 

( وتعرف أن الشاعر قال ذلك، ألن 35:14@ضبط الفاعل بالرفع )عندك ت

 القاعدة تبين لك المسموع كيف جاء.

لكن المضطرد، والغير المضطرد األغلبي األكثري يبين لك المقيس وأما 

 المسموع فأكثره جاء عليه، لكن أيًضا هناك أشياء كثيرة خالفت.

بذكر أوزان  بن مالك نكمل يا إخوان، ندخل يف أبيات ابن مالك، بدأ ا

 وأبنية جموع القلة، وقلنا إهنا أربعة، فقال: 
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ةةةةةةةةة َّ فِْعَلةةةةةةةةةْه    ْ ةةةةةةةةةل   ْع َأْفع   َأْفِعَلةةةةةةةةة

 

   ْْ ةةةةةةة ةةةةةةةْ    ِقلَّ م  ةةةةةةةَع َأْفَعةةةةةةةالع ج   ْ مَّ

: نحو سالح وأسلحة، وغطاء  ِ ل  َِ ا ربعْ    جم   قلْ و   أفعلْ 

 وأغطية.

 : نحو كلب وأكلب، وعظم وأعظم.والراين: أفعل 

 : نحو طفل وأطفال، وعلم وأعالم.الرالَ أفعالو

 نحو فتى وفتية، وصبٍي وصبية. والرابع فعلْ:

َع وقول ابن مالك يف البيت: ) (؛ هذا هو حرف العطف ثم ودخلت عليه ْ مَّ

التاء، تاء التأنيث، دخواًل سماعًيا، ألن القياس يف تاء التأنيث أهنا ال تدخل على 

منها على األفعال الماضية والمتحركة على  الحروف، وإنما تدخل الساكنة

 األوصاف، فدخولها هنا سماعي.

َع فلهذا كانت تاًء مفتوحة حتى يف الوقف، تقف عليها بالتاء، تقول: ) ( لو ْ مَّ

 وقفت، ومن لك قول الشاعر: 

ْض   ْمةةةةةع قمنةةةةةا إلةةةةةى جةةةةةر ض مسةةةةة م

 

 أعةةةةةةةةةةةراف ن   ةةةةةةةةةةةد نا منا  ةةةةةةةةةةةل

 وقول اآلخر:  

 ولِةةةةةد أمةةةةةر علةةةةةى الل ةةةةةي  سةةةةةبل 

 

 فمعةةةةةةةيع ْةةةةةةة  قلةةةةةةةع ٍ  عنينةةةةةةة 

 : ْ  قال ابن الِّ 

 َوَبْعةةةةة   ِيب بَِكْرةةةةةَرةض َوْاةةةةةِعا َ ِ ةةةةة  

 

ةةةِ     ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

يقول إن األصل أن تكون جموٌع قلة للعشرة وما دوهنا إال الثالثة، وأن تكون  

 جموع الكثرة لما فوق العشرة، هذا األصل.

 قلة لما هو أكثر من العشرة، وهذا قوله:وقد تأيت جموع ال
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 َ ِ   َوْاِعا بَِكْرَرةض  ِيب َوَبْع   

يعني قد يكون استعماله وافًيا للداللة على الكثرة، وضًعا كأرجٍل، وقد تأيت 

ِ   َجاَُّ  َواْلَعْكء  جموع الكثرة للثالثة إلى العشرة، وهذا قوله ) (، يعني أن َكاْلص 

 وع كثرة والعكس.جموع القلة قد تقع موقع جم

على قسمين أو على ومجيء جموع القلة موضع جموع الكسرة والعكس، 

  ْالْْ أقسام:

 .ا ول: أن  أْ  يلِّ واِعا 

يعني العرب منذ أول األمر وضعوه لذلك، بمعنى أن العرب لم تجمع هذا 

المفرد إال جمًعا واحًدا، فإن جمعوه جمع قلة استعمل يف القلة والكثرة، وإن 

جمع كثرة فقط فإهنم يستعملونه للقلة والكثرة ألهنم ما وضعوا جمًعا جمع  جمعوه

تكسير لهذا المفرد إال جمًعا واحًدا فصار هذا الجمع من حيث الوضع صالًحا 

 لالستعمال يف القلة والكثرة.

ِرجل جمع الِرجل أرجل، جمع قلة أفعل، هل لها جمٌع آخر  من أمرلْ يلِّ:

جموع التكسير؟ ال ِرجل لم ُتجمع جمع تكسير إال جمع تكسير، جمع كثرة من 

على أرجل، فأرجل تستعمل وضًعا العرب لم يضعوا جمع تكسير لهذه الكلمة إال 

جمع قلة، فُيستعمل حينئٍذ يف القلة والكثرة، وكذلك عنق، وأعناق، وفؤاد وأفئدة، 

 هذه لم ُتجمع إال جمع قلة.

جد، هذه لم ُتجمع إال وكذلك رجل ورجال، وقلب وقلوب، ومسجد ومسا

 جمع كثرة، فتستعملها حينئٍذ يف الكثرة ويف القلة.

أن يأيتَّ ذلك استعمااًل، يعني يف  :الن   الراين لم  ُّ أ د ما م اع اآلخر

االستعمال، مع أن المفرد له جمع قلة، وله جمع كثرة، إال أن أحدهما مشهور 
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مال، واآلخر ليس مشهوًرا يف واآلخر غير مشهور، أحد الجمعين مشهوٌر يف االستع 

 االستعمال، فيكون المشهور أحسن استعمااًل.

فلهذا يستعمل الفصحاء هذا المشهور وإن كان للقلة وهم يريدون الكثرة، أو 

ېئ ) -تعالى-لكان الكثرة وهم يريدون القلة، من ذلك يمثلون لذلك بقوله 

لم ُجِمع جمع اآلية، والجمع قلم، جمع قلة، مع أن الق [27لِمان:] (ېئ ىئ

كثرة على قاِلم فعال، إال أن ِقالم جمع ليس مشهوًرا يف االستعمال واألقالم هو 

 الجمع المشهور، فلهذا استعمل المشهور.

؛ قروء جمع قرء، [228البِرة:] (چ چچ): -تعالى-ومن ذلك أيًضا قوله 

وء أشهر جمع كثرة فعول مع أن القرء له جمٌع آخر وهو أقراء، جمع قلة، قالوا القر

 يف االستعمال من األقراء، فلهذا استعملت مع أن المراد ثالثة، وهذا قليل.

أن ُيستعمل ذلك  :الن   الرالَ لم  ُّ الكررة مكان الِلْ، والِلْ مكان الكررة

اتكااًل على القرينة، أن تستعمل القلة مكان الكثرة، والكثرة مكان القلة اتكااًل على 

وأسيافنا يقطرن ": ◙نة، من ذلك مثاًل قول حسان القرينة إذا كان هناك قري

، قال ذلك يف معرض الفخر، فهو يريد اإلخبار عن كثرة سيوفهم أم "من نجدٍة دم

عن قلتها؟ ال شك أنه يريد الكثرة ألنه يريد الفخر، مع أنه جمع السيف على أفعال 

ويذكر بعض أسياف إال أن األسلوب والقرائن المحتفة تدل على أنه يريد الكثرة، 

والنابغة، وأنه نقد هذا البيت بل نقد  ◙المؤرخين قصٌة هنا وقعت بين حسان 

 عدة نقضات لهذا البيت.

والقصة فيما يبدو ال تثبت وال تصح، فمازال النحويون وأهل اللغة يحتجون 

هبذا البيت وال يعيبونه، قالوا: وقد يكون من هذا الثالث وهو االتكاء على القرينة، 

؛ ألن الثالثة دلت على إرادة القلة، [228البِرة:] (چ چچ): -عالىت-قوله 



 

 
e 

g h 

f  19 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فأدخلوها يف هذا القسم، ألن األقراء قالوا إهنا جاءت يف بعض األحاديث.

المهم: فهذا ما يتعلق بوقوع الكثرة مكان القلة، والقلة مكان الكثرة، أما ابن 

لها باألرجل وهذا مثاٌل  مالك فقد ضرب لنا مثلين، أما القلة مكان الكثرة، فمثَّل

صحيح، األرجل لم ُيجمع وضًعا إال جمع قلة، ومثَّل لوقع الكثرة مكان القلة 

ِ   َجاَُّ  َواْلَعْكء  بماذا؟ الصفي )  (.َكاْلص 

 جمع صفاة، والصفاُة الصخرة الملساء، ُجمعت على فعول صفوي، 
ُ

الصفي

قيل صفي، وهذا التمثيل ثم حدث إعالل بقلب الواو الساكنة ياًء وكسر ما قبلها ف

قالوا: بأن الصفاة جاء يف اللغة جمعها على صويف للكثرة،  -–منتقٌد عليه 

وجاء أيًضا يف اللغة جمعها على أصفاء، جمع قلة، حتى الجوهري أثبت هذا 

 الجمع.

 تعود ماذا أقصد حتى الجوهري ماذا أقصد هبذا الجمع؟ 

 (.48:21@)  الب:

الصحاح، والصحاح يف كتب اللغة كالبخاري يف  نعم الجوهري كتابه الشيخ:

كتب الحديث، يعني بالغ يف انتقاء ما بلغ القمة يف الصحة والثبوت يف اللغة ألن 

 اللغة المروية عن العرب ليست كلها على مستوى واحد من حيث الصحة والقوة.

ة بعضه قوي ثابت مروي عن أئمة العرب، وأئمة العربية يف أسانيد كثيرة متواتر

وبعضه مروي بأسانيد قوية قليلة، وبعضه يف خالف بين كونه فصيًحا وأفصح، أو 

قليل وكثير، وبعضه يف خالف هل هو صحيح أم خطأ، وبعضه يف خالف هل هو 

تحريف وتصحيف لكلمة، المروي عن العرب كذا، لكن العالم قرأها من كتاب 

المزِهر قسم اللغة أقساًما فصحفها، ثم أثبتها اللغوي الفالين، والسيوطي يف كتابه 

 كثيرة، بناًء على أسانيدها واختالف الثبوت فيها.
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أقول حتى الجوهري أثبت األصفاء يف جامع الصفاة، فهو جمع  :الم   

متأخر، وال يخفى عليه، ابن مالك  معروف ثابت لهذه الكلمة وابن مالك 

للصحاح فهو متقٌن  ..، إن لم يكن حافًظا.ال يخفى عليه ما يف الصحاح؛ ألنه كان

 للصحاح.

حتى قالوا من األشياء التي هي كاإلعجاز، يقول جلس مرة يف مجلس فُسِئل 

عن الصحاح وعن كتاٍب آخر من كتب اللغة، ابن مالك ُسئِل عن الصحاح وكتاٍب 

 آخر، أي ما الذي استدركه فالن على فالن.

هذا فقال أحصى يف هذا المجلس كل ما استدركه فالن على فالن، و

كاإلعجاز، ألن اإلنسان يبقى وقت طوياًل وهو يوازن بين كتابين حتى يستخرج ما 

استدركه فالن على فالن، خاصًة يف دقائق اللغة، ألنه قد يأيت بالكلمة باألصل لكن 

 يفوته بعض التصريفات وبعض المعاين.

ي المهم جمع الصفاة على الصويف قد يكون من النوع الثاين، وهو االستعمال أ

الشهرة يف االستعمال، ألن الصويف أشهر يف االستعمال من األصفاء، لكنه ليس من 

 النوع األول وضع، الذي نص عليه ابن مالك يف البيت: 

 َوَبْعةةةةة   ِيب بَِكْرةةةةةَرةض َوْاةةةةةِعا َ ِ ةةةةة 

 

ةةةِ     ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

 ضع.فظاهر البيت أنه يريد أن يمثل بالمثالين على الو 

وهي كون القلة للثالثة إلى العشرة وكون الكثرة لما فوق العشرة  :و نا مسألْ

هو المشهور، ويف المسألة خالف، وكثيٌر من المحققين يرى أن التحقيق يف 

المسألة أن يقال إن القلة للثالثة إلى العشرة، وإن الكثرة للثالثة إلى ما ال هناية، 

 والكثرة للثالثة إلى ما ال هناية. يقول إن القلة للثالثة إلى العشرة

أي أهنما الكثرة والقلة متفقان يف البداية، ومختلفان يف النهاية، وهذا قوٌل قوي، 
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ألن مجيء القلة للكثرة قليل، مجيء جموع القلة يف أمثلة أو شواهد مراد هبا 

الكثير، هذا قليل، لكن العكس وهو ورود جموع الكثرة، وهو ثالث وعشرون بناًء 

 المراد قليل هذه شواهد ليست قليلة.و

قلنا مثاًل كلمة الرند تجدوهنا يف المعاجم الرند طيب أو عود، لكن لن تجدوا 

لها جمًعا يف المعاجم، فإذا أردنا اآلن أن نجمعها، سميت مثاًل ابنك رنًدا أو سميت 

 محلك رند، فأردت أن تجمعه بعد ذلك كيف تجمعه؟ 

القواعد والضوابط األغلبية أو األكثرية، كذلك سيكون الجمع بناًء على هذه 

مثاًل كلمة زبون وهي كلمة مولدة أي لم تستعملها العرب العرباء يف وقت 

فصاحتها، زبون الذي يشرتي اآلن، كيف سنجمع كلمة زبون، هنا نقول زبائن مع 

أن هذا مخالًفا للقياس، أنه سيأيت أن فعول الوصف ُيجمع على فعل، كرسول 

صبور وصرب، إن كان للمذكر وإن كان للمؤنث ُجِمع على فعائل، ورسل، و

 كحلوب وحالئب.

فعلى ذلك تكون الزبائن جمع زبون إذا كانت مؤنًثا، لكن ال يصح إطالق 

الزبائن على الذكور، وإنما الزبون إذا كان مذكًرا فإنه ُيجمع على ُزبن، هذا القياس 

 األكثر.

، وجمعت بقلة على فعالء، زبناء، وقد وجاء فيها جمعها على أفعال، أزبان

جاء سؤال عن استعمال شركة من شركات االتصاالت الحديثة، هي كلها ثالثة 

أصاًل، فأحدها تستعمل زبناء هذا استعمالها الرسمي يف كل أوراقها، زبناء الشركة، 

 الذي هو استعمال صحيح أم ال؟ عندنا هنا، 

ائن ألن زبائن خطأ ما فيها أن زبناء على كل حال أصح من زب :ال  اب

 إشكال.



 

 
e 

g h 

f  22 
 شرح ألفية ابن مالك

 (.56:45@)  الب: 

لكن ذكرنا يف الدرس قبل الماضي عندما ذكرنا عن المذكر والمؤنث  الشيخ:

 إن اللغة ُتغلب المذكر ما تغلب المؤنث.

 (.57:25@)  الب:

 بلى، ولهذا قلنا. الشيخ:

، ألن بسم اهلل الرحمن الرحيم، فهناك إشكاالت كثيرة تتعلق بجمع التكسير

قواعده متشعبة وتجد أن كثيًرا من األلسنة تقيس عليه فقد تصيب وقد ُتخطئ من 

ذلك أيًضا سؤاٌل آخر، جاء عن ِرناد، وهو اسم جديد ِرناد بالراء والنون، وهو غير 

موجود يف المعاجم، لكن يمكن أن ُيخرج على أنه جمٌع لرند، والرند موجود يف 

ا عدت إلى جمعه قياًسا جمع تكسير، ستجد المعاجم ومعروف فالرند فعل، وإذ

أنه ُيجمع على أكثر من جمع منها فعال، رند وِرناد، فعلى ذلك يكون من التسمية 

 بالجمع ِرناد.

أما اإلشكال فهو يف اسٍم آخر ريناد عندما يشبعون الكسرة إلى ريناد هذا الذي  

غييره أظن أن ليس له توجيه، وهذا الذي ينبغي عدم التسمية به، ولو طلبت ت

األحوال ستغيره اآلن، ولعلهم يدخلونه يف األسماء التي ال ينبغي التسمية هبا ألن 

 ال وجه له يف اللغة.

على كل حال ال إشكال يف رند، رند يف األصل اسٌم للعود، فهو اسم جنس 

لهذا الشيء، لكن لو سميت بنتك رنًدا، ثم رند ورند ورند كيف نجمعها؟ أو 

 أو سميت.سميت محٌل لك 

 (.59:59@)  الب:

 اسم جنس. الشيخ:
َّ

 إذا جعلته علًما أو إذا بقي
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 (.60:16@)  الب:

إذا كان اسم جنس فهو رند يطلق على القليل والكثير، هذا رند ما يف  الشيخ:

 إشكال يف ذلك.

وإذا أردت الواحد منه مثل وعود وكسرى، الواحد منه رندا، هذا القياس فيه، 

التمر تمرة، ويف النخل نخلة، ويف النحل نحلة، ويف الرند هذا  كما قلت مثاًل يف

العود أو الطيب، الواحدة منه رندا، لكن لو أردت أن تجمع الرند ألن اسم الجمع 

من األشياء التي تجعله اسم جمع ويمنعون أن تجعلها جمًعا نحن قلنا بعض 

ذه الفروق أن اسم الفروق بين بعض الفروق وبينها ما ذكرناها جميًعا، لكن من ه

الجمع يعامل معاملة المفرد يف أوجه كثيرة بخالف جمع التكسير، فهو يعامل 

 معاملة الجمع.

فما يعامل فيه اسم الجنس والجمع معاملة المفرد أنه ُيجمع، فتقول يف قوٍم 

أقوام، ويف شعٍب شعوب، ويف تمر تمور، ويف بقرة أبقار وهكذا، فتأخذ شيًئا من 

وتأخذ شيًئا من أحكام الجمع، كذلك فلهذا ال يسموهنا جموًعا لكن أحكام المفرد 

لو تجاوزنا كل ذلك وقلت لو سمينا بنتك رنًدا وكان بنت ثانية رند وثالثة رند كيف 

تجمعها؟ لك أن تجمعها جمع سالمة مع يف إشكال رند مثل جعد رند رندات، 

فعل الصحيح ُيجمع  فإذا أردت أن تجمعها جمع تكسير، قلت رناد أو رنود، ألن

 على فعال وفعول كما سيأيت يف الضوابط.

هذا فقط تبيين لشيء مما يرتتب على كون القواعد هذه أغلبية وأكثرية، تضبط  

أوزان  غير المسموع، ثم نعود بعد ذلك إلى المتن، بعد أن ذكر ابن مالك 

 جموع القلة األربعة، ذكر بعد ذلك ما تطرد فيه هذه األوزان.

المراد باالطراد يف هذا الباب، االطراد هنا اطراد أغلبي أكثري ليس  عرفنا
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 : اطراًدا تاًما، فقال  

ةةةةةل   ََّ َعْينِةةةةةا َأْفع   لَِ ْعةةةةةلض اْسةةةةةِما َصةةةةة

 

َبةةةةةاِعْ  اْسةةةةةِما َأْ ِعةةةةةا   ْ َعةةةةةل      َولِْلر 

َراِ  فِةةةةة    ِْ َِ َواْلةةةةة  إِْن َكةةةةةاَن َكاْلَعنَةةةةةا

 

    ِ  َوَعةةةةةةْد ا َْ ةةةةةةر 
َض  َمةةةةةةَد َوْْأنِْيةةةةةة

    ر  يف شي ين:ذكر أن أفعل من جموع القلة  

يف فعل، بفتح الفاء وسكون العين إذا كان اسًما ثالثًيا ساكن العين، نحو  :ا ول

كلب وأكلب، وضرب وأضرب، ونحو: ظبٍي وأظٍب، ظبي اسم ثالثي، وصحيح 

العين ألن عينه باء، وعلى وزن فعل، فُجِمع على أفعل، فقيل أظٍب واألصل فيه 

أظبوٍي كأكلٍب، أظبوٍي، ُقلبِت ضمة الباء إلى كسرة لكي تناسب الياء، فصار 

االسم بذلك مقصوًرا، فصار االسم بذلك منقوًصا فعومل معاملة قاضي فحذفت 

 الياء ظٍب وكذلك جرو، ُيجمع على أجٍر.

القيود المذكورة عندما نذكر هذه القيود، إذا ذكرنا قيوًدا فهي مقصودة، وهكذا 

م النحويين عامًة وكالم العلماء، إذا ُذكرت قيود يف المسألة فهي مقصودة، يف كال

وإذا لم تذكر يف المسألة قيود، فمعنى ذلك أن هذه القيود غير مرعية وال مؤثرة، 

 فهنا ذكرنا قيوًدا منها فعل، بفتح الفاء وسكون العين.

 لى أفعل.ُيخرج أوزان الثالثة األخرى، كفعل وُفعل، وفعل، هذه ال تجمع ع

وقولنا إن يكون اسًما ماذا ُيخرج؟ الوصف، نحو ضخم، وصعب وسهل، ال 

 ُتجمع على أضخم، وأسهل وأصعب، ألهنا صفات أوصاف ال أسماء.

وقولنا صحيح العين: واضح ُيخرج معتل العين ومضعَّف العين، قلنا الصحة 

جمع ُتخرج شيئين االعتالل والتضعيف، مثل نوع، وصوت وبيت، وخوف، ال تُ 

ل علض اسِما على أفعل، وشق، ورق، ال تجمع على أفعل، وهذا هو قول ابن مالك )

 (.صَ عينِا أفعل  
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يقول: أفعل لالسم إذا صحت عينه يقول إن أفعل لالسم إذا كان على وزن 

فعل وقد صت عينه، االسم الثالثي ألنه قال فعل، بما أنه قال فعل، فعل يعني 

 ثالثي.

االسم الرباعي المؤنث بال عالمة الذي قبل  : ر  فيه أْفع لا مر الراين الِب ْ

 آخره مًدا.

نحو عناق، والجمع أعنق، وكذلك ذراع وأذرع، وعقاب وأعقب، ويمين 

وأيمن، انتبه هنا ذكرنا قيوًدا سمعتموها وأغفلنا قيوًدا، قلنا االسم الرباعي ما قيدنا 

 م الفاء، ما قيدنا بشيء.بحركات يعني مكسور الفاء أو مفتوح الفاء أو مضمو

إًذا عناق تدخل مع أهنا مفتوحة الفاء، ذراع تدخل مكسورة الفاء، عقاب  

 تدخل وهي مضمومة الفاء، فالقيد الذي لم ُيذكر ال يؤثر.

كأننا أشرنا من قبل يف التذكير والتأنيث إلى أن بعض الحيوانات التي ال يتضح 

لعرب معاملة معينة، إما تذكير أو تأنيث مع فيها التذكير وال التأنيث اللفظ تعامله ا

أن حقيقته شيء آخر، كما لو تقول حمزة مؤنث، يعني لفظه مؤنث، وحقيقته شيٌء 

 آخر.

كذلك النملة النملة مذكر أو مؤنث؟ النملة مؤنث مع أن كلمة نملة تطلق على 

بت الذكر من النمل وعلى األنثى من النمل وما تقول نملة، تقول جاءت نملة وذه

 نملة سواء كان ذكًرا أو أنثى، ألن نفس الكلمة هذه نملة حكمها التأنيث وهكذا.

 (.69:07@)  الب:

نحن ذكرنا يف القيود المؤنث بال عالمة، فلهذا كلمة حمار تجمع على  الشيخ:

أفعل أحمر، ال ألنه مذكر، المؤنث وهذا مذكر، مؤنث بال عالمة وحمار مذكر، 

المة ما ُيجمعن وكذلك لو قلنا عامود أو رغيف هذه ليس مؤنًثا، مؤنٌث بال ع
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 المذكرات ال ُتجمع على أفعل. 

وقولنا: )مؤنٌث بال عالمة(؛ ُيخرج المؤنث بالعالمة كسحابة ورسالة، 

وعالمة، ال تجمع على أفعل، وقولنا بمده قبل آخرها ُيخرج حو زينب ومريم، 

 فهذه ليس فيها مًدا قبل آخرها وال تجمع على أفعل.

: وللرباعي اسًما أيًضا ُيجعل متى إن كان كالعناق وهذا هو قوله 

والذراع، إن كان مثلهما يف مٍد قبل اآلخر وتأنيٍث تأنيث بال عالمة، وعد األحرف 

 الوزن الثاين من أوزان جموع القلة، فقال:  رباعي، ثم ذكر 

ْعةةةةةةةةةةةالَن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ     َِ َعةةةةةةلض َك  ِصةةةةةةْرَ ان  فِةةةةةة  ف 

ذكر هنا أفعال من جموع القلة وذكر أن هذا الجمع أفعال يطرد يف ماذا؟ يطرد  

يف كل اسٍم ثالثٍي ال ُيجمع على أفعل، كل اسم ثالثي ال يجمع على أفعل، فإنه 

 ُيجمع على أفعال، فيشمل ذلك أواًل يشمل فعل معتل العين.

، وثوب وأثواب، نحن أخرجناه من أفعل معتل العين، مثل سيف وأسياف

وبيت وأبيات، يشمل غير فعل من أوزان الثالثي، الثالثي كما تعرفون، الثالثي كم 

له من وزن؟ له عشرة أوزان، فعل صحيح العين ُيجمع على أفعل، الثالثي الذي ال 

 ُيجمع على أفعل ُيجمع على أفعال.

جمع على يعني فعل معتل العين يدخل، وكذلك باقي األوزان غير فعل، كلها تُ 

أفعال، مثل فعل، الثالثي الذي على وزن فعل، مثل علم وأعالم، وقسم وأقسام، 

وجمل وأجمال، وكذلك الثالثي الذي على وزن فعل، مثل نمر وأنمار، والثالثي 

الذي على وزن فعل كعضد، وأعضاد والثالثي الذي على وزن فعل كحمل 

 ب.وأحمال، والثالثي الذي على وزن فَِعل كعنب وأعنا

والذي على وزن فِِعل بكسرتين كإبل وأبال، والثالثي الذي على وزن ُفعل 
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كقفل وأقفال، والثالثي الذي على وزن ُفُعل بضمتين كعنق وأعناق، كم ذكرنا من 

وزن؟ ذكرنا تسعة أوزان، ثمانية أوزان خالصة ألفعال، والوزن األول وهو فعل إن 

 عتل العين ُيجمع على أفعال.كان صحيح العين ُيجمع على أفعل وإن كان م

 وزن من أوزان الثالثي وهو: ُفَعل ما حكمه؟ كيف ُيجمع 
َّ

هذه كلها تسعة، بقي

 يف القلة؟ فلهذا قال ابن مالك بعد ذلك: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

 القلة؟ يف الغالب على فاالسم الثالثي الذي على وزن ُفَغل كيف ُيجمع يف 

فعالن، نحو صرد وصردان، طائر، وجرذ وجرذان، ونغر ونغران طائر، وخزز وهو 

 ذكر األرنب خزز وخزان.

 نكمل بعد الصالة، اهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 آله وأصحابه أجمعين أما بعد،،،نبينا محمد وعلى 

فقد ذكرنا أن االسم الثالثي ُيجمع جمع قلة، بأوزانه العشرة، فأما فعٌل صحيح 

العين فعلى أفعل، وأما فعٌل معتل العين، فعلى أفعال، وكذلك بقية أوزان االسم 

 الثالثي جميًعا ُتجمع على أفعال سوى ُفَعل، الذي نص عليه ابن مالك فقال: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  َوَغالِِبةةةةةةةةةةة
 ا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

بعد ذلك سيذكر الوزن الرابع من أوزان جموع التكسير، القلة وهو فِعلة،  

فعالن  فالسؤال الذي توقفنا عليه قبل الصالة، هو: لماذا ذكر ابن مالك 

ذا انتهى انتقل بعد وهو جمع كثرة بين جموع القلة، لماذا لم يذكر جموع القلة فإ

 ذلك إلى جموع الكثرة؟

أنه أراد أن يبين كيفية وزن االسم الثالثي بأوزانه العشرة،  :فال  اب عن يلِّ
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ذكر تسعة أوزان من أوزان العشرة، وبين كيف توزن وبقي الوزن األخير وهو فعل،  

لى ذكر فأراد أن يبين كيف يوزن فأتى هبذا البيت هنا، فلهذا سيعود اآلن بعد ذلك إ

 بقية جموع القلة، فيذكر الوزن الثالث من وزان جموع القلة، وهو أفعلة، فقال: 

َبةةةةةاِعَ  بَِمةةةةةد   رض ر  ةةةةةِكَّ ةةةةة  اْسةةةةة ض م 
 فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

 َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة  َفَعةةةةةةةالض أْو فَِعةةةةةةةاِل  

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِْعةةةةةةاَللض    َصةةةةةةاِ َبْ    م 

أفعلة، وبين أنه يطرد يف ماذا؟ يف جمع االسم المذكر  فذكر هنا جمع القلة 

 الرباعي الذي قبل آخره مده.

أننا لم نقيد ذلك بحركة، إًذا فالتقييد بالحركة ليس مؤثًرا مفتوًحا أو  :انتبه

مضموًما أو مكسو األول، نحو طعام مفتوح األول وأطعمة، حمار مكسور األول، 

األول وأغربة، ورغيف وأرغفة،  وأحمرة، وسالح وأسلحة، وغراب مضموم

 وعامود وأعمدة، إلى آخره، وهذا قوله: 

َبةةةةةاِعَ  بَِمةةةةةد   رض ر  ةةةةةِكَّ ةةةةة  اْسةةةةة ض م 
 فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

وألن أفعلة تطرد يف االسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مد، فإن العرب  

قبل آخره مده، وهو َفعال،  التزموه يف بعض هذا االسم المذكر الرباعي الذي

وفِعال، إذا كان الالم منهما معًتا أو ُمضعًفا، فعال أو فعال إذا كانت الالم منهما 

معتلًة أو مضعفة، نحو بتات وأبتة، والبتات هو أساس البيت، وزمام وأزمة، وقباء 

 وأقبية، وإناء وآنية.

أزّمة أزممة  جمعنا زمام على أزمة، ونقول إن أزمة على وزن أفعلة، وأصل

أفعلة، ثم أدغمنا المثلين واإلدغام يوجب تسكين المثال األول، ونقل الحركة منه 

 إلى ما قبله فقلنا أزّمة هذا يسمى إعالل، ُيدرس يف باب اإلعالل يف آخر األلفية.

 وهذا هو قول ابن مالك: 
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 َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة  َفَعةةةةةةةالض أْو فَِعةةةةةةةاِل 

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِ    َصةةةةةةاِ َبْ    ْعةةةةةةاَللض م 

أي أن أفعلة تلزم يف هذين البنائين فِعال وَفعال من االسم الرباعي المذكر  

 الذي قبل آخره مده إذا كانت الالم منه معتلًة أو مضعفة.

: فأفعلة ال ُيجمع عليها إال الرباعي، ال ُيجمع عليها الثالثي هبذه القيود، إِيا 

 أفعل، مثل ذراع وأذرع، لكن هنا الرباعي مذكر، فإذا الرباعي مؤنث، هذا سبق يف

 رباعي مذكر، بعد المذكر نأيت إلى أفعلة، وألزمه.

 (.83:18@)  الب:

 معتل الالم أو مضعف الالم. الشيخ:

 (.83:26@)  الب:

ما المه؟ ميم، وعينه: ميم، عينه ميم والمه ميم، والمضعف ما كانت  الشيخ:

ى أفعلة هو االسم الرباعي المذكر المه كعينه، إال أننا نقول هنا الذي ُيجمع عل

الذي قبل آخره مدة، إًذا المدة ستفصل بين الالم والعين، فإذا كانت الالم والعين 

من جنٍس واحد مثل زمام، فُيعد مضعًفا، يعني لوال هذه المدة هذه لحدث 

 التشديد.

 من جموع القلة فقال: ال دن الرابع و   ا خير:  ْ  يكر ابن مالِّ

ْعةةةةةةلع لِ    نَْحةةةةةةِ  َأْ َمةةةةةةرض وَ ْمةةةةةةَرا ف 

 

ةةةةةةْدَر    ةةةةةةلض    ِْ ْع َجْمِعةةةةةةا بنَ ْعَلةةةةةة
 َوفِ

 يكر يف  ِا البيع ودنين: 

 ُفْعل، بضم الفاء وسكون العين وهو من جموع الكثرة.ال دن ا ول : 

 :فِْعل: بكسر الفاء وسكون العين، وهو آخر جموع القلة. وال دن الراين 

الكثرة، وفِْعل يف الشطر الثاين وهو فْعل ذكره يف الشطر األول وهو من جموع 
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 من جموع القلة، وكان األفضل لو عكس الشطرين، فجعل الثانية أواًل، لماذا؟ 

لكي يذكر جموع القلة متتالية، فإذا انتهت يذكر بعد ذلك جموع الكثرة، المهم 

 أن الجمع الرابع من جموع القلة هو فِْعل، وعنه قال ابن مالك: 

ْع  ِْلض  َجْمِعا َوفِْعَل    ْدَر  بنَ

أي أن هذا الجمع على فعل جمٌع سماي بابه النقل السماع فقط وليس فيه 

 وصبية، وفتى وفتية، وغالم 
ٌ

اطراد، وهو قليل على كل حال، فمما جاء فيه صبي

 وغلمة، وولد وولدة، وشيخ، وِشيخة، وثور وثيرة.

القلة، هو جمٌع قليل حتى أن بعضهم أنكره، يعني أنكر أن يكون من جموع 

وقال إنه اسم جمع، وهذا قول ضعيف يف بعض النحويين، وبذلك ننتهي من 

يف الكالم على  الكالم على جموع القلة، نشرع بعد ذلك مع ابن مالك 

 جموع الكثرة.

وزًنا، حصروها بتتبع  23جموع الكثرة كما قلنا كم أبنيتها أو أوزاهنا؟ 

 واالستقراء.

 الثاين.ُفْعل بضم األول وسكون  ا ول:

 ُفُعل، بضمتين. الراين:

ال، وفِعال، وفعول،  ُفَعل، وُفِعلة، وفَِعل، وفِعلة، وَفَعل، َفعالء، ُفّعل، ُفعَّ

 ،
ّ

وفِعالن، وُفعالن، وفعالء وأفعالء، وفواعل، وفعائل وفعالي، وفعالى، وفعالي

 وفعالل، وأخيًرا شبه فعالل.

احًدا، وستجدون أن واحًدا و ثالثة وعشرون وزًنا يذكرها ابن مالك 

األمر يعود يف أغلبه إلى السماع أي ما تشرح كثير، هو سماع أمثلة، فالوزن األول 
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 يف البيت السابق، يف قوله:  من جموع الكثرة، وقد ذكره ابن مالك 

ْعلع   وَ ْمَرا َأْ َمرض  لِنَْح ِ  ف 

فعالء،  يعني أن جمع التكسير للكثرة فعل يطرد يف أفعل ويف مؤنثه فعالء، أفعل

أحمر حمراء، أحمر تقول هذا كتاٌب أحمر، وكتٌب حمر، أحمر أحمر أحمر 

صارت حمر، هذه وردٌة حمراء، ووروٌد حمر، إًذا المذكر والمؤنث يجمعان على 

 صيغٍة واحدة.

إذا قلت حمر فيجوز أن يكون مفردها أحمر ويجوز أن يكون مفردها حمراء، 

ٌم أخضر وأعالٌم خضر، ورايٌة وهكذا يف أخضر وخضراء وخضر، تقول: عل

 خضراء وراياٌت خضر، إلى آخره.

 والبيت واضح: 

ْعلع   وَ ْمَرا َأْ َمرض  لِنَْح ِ  ف 

 ما قيدنا بشيء.

 (.90:16@)  الب:

أسود وسوداء يجمعان على سود وأخضر وأصفر وصفراء ُصفر،  الشيخ:

 وأزرق وزرقاء زرق إلى آخره.

ل، أبيض وبيضاء ُيجمعان على بيض، الوزن الثاين من جموع الكسرة هو ُفعْ 

هذا سيأتينا يف باب اإلعالل، يجعلون باب اإلعالل آخر باب ألنه يحتاج إلى كل 

 األبواب السابقة.

 بي   ل    على ف ْعل؟

نعم وأصله ُبيض، وقعت الياء بعد الضمة فحدث الثقل فقلبنا الضمة  ال  اب:
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هلة أنت عندك أبيض إلى كسرة فصارت بيض، هل هذه شعوذة؟ المسألة س 

وبيضاء اإلشكال فقط يف أبيض وبيضاء وبيض، وبقية الكلمات أحمر وحمراء 

 وأصفر وصفراء وأخضر وخضراء، كلها على فعل.

فمن باب القياس األمر عقلي، من باب القياس سنقول إن أبيض وبيضاء مثل 

لها أن الياء بقية األلوان، على فعل، فهي ُبيض، إال أن اإلشكال الذي يحدث يف أمثا

إذا وقعت بعد ضمة الضمة ُتقلب كسرة، يف مواضع كثيرة، وبالعكس لو جاءت 

الواو بعد الكسرة، أيًضا إشكال، ألن معروف أن الواو والياء عدوتان، والواو بنتها 

الضمة، والياء بنتها الكسرة، فاجتمعت واو وياء واجتمعت واو وكسرة، أو 

  والعرب هترب من هذا الثقل.اجتمعت ياء أو ضمة، تسبب ثقل صويت

بأشكال إما بحذفه وإما بقلبه وإما بإدغامه حتى يتخلص من هذا الثقل، إًذا 

 بيض على وزن ُفعل.

ننتقل إلى الوزن الثاين من أوزان جموع القلة وهو ُفُعل، وهو بضمتين وفيه 

 يقول ابن مالك: 

َبةةةةةةةاِع   بَِمةةةةةةةد   ةةةةةةةلع ٍْسةةةةةةة ض ر  ع   َوف 

 

ةةةةْد  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل    َِ ٍِ َف  ٍَمض اْعةةةةاَل

و   ا ََع ْ  فِ     َعاَعْا  َما َلْ     ا َلِْا   ي 

    ر  يف شي ين:يقول: ُفُعل يف ضمتين 

ا وقبل  ا ول: يف اسٍم رباعي قبل آخره مده، والمه ليست معتلة، وليس مضعفًّ

 آخره ألف.

كون الالم اسم رباعي قبل آخره مدة، أي مدة؟ واو أو ألف أو ياء؟ يجب أن ت

غير معتلة، وإذا كانت المدة ألف يجب أن تكون الالم غير مضّعفة، مثل حمار، 

اسم رباعي قبل آخره مد ألف وليس مضعًفا وال معتاًل ُيجمع على ُحُمر، كما رأيتم 
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حمار مكسور األول ومذكر، نحن ما اشرتطنا حركات، وال اشرتطنا تذكير وال 

 يضر والحركة ال تضر. تأنيث هنا، فالتذكير والتأنيث ال

فتقول يف حمارس ُحُمر، ويف غزاٍل ُغُزل، ويف أتان أُتن، مع أهنا مؤنث، ويف 

جداٍر ُجُدر، نحن قلنا اسم رباعيي قبل آخره مده، المه ليست معتلة، وإن كانت 

المدة ألف المه ليست مضعّفة، ويف قراد ُقُرد، ويف قضيب ُقضب، ويف عامود ُعُمد، 

 ص.ويف قانوص ُقنُ 

سرير يدخل فيه؟ نعم سرير رباعي وقبل آخره مدة، لكنه مضعَّف، سرير 

مضعف المه كعينه التضعيف ال يضر إال مع األلف، إًذا سرير ُيجمع على ُفُعل 

سرر، مدة حرف المد ألف، واو، أو ياء، مثل سرير قبل آخره ياء مدية، ذلول قبل 

 آخره واو مدية ذلل.

ه وكذلك هالل، وسنان، لو قلنا كساء اسم ذالل ال ألنه مضّعف وقبل آخر

 رباعي وقبل آخره مدة ال ُيجمع، ألنه معتل اآلخر.

كذلك قباء معتل اآلخر، ومعتل اآلخر ال ُيجمع على ُفعل، معتل اآلخر ال 

 يجمع على ُفعل مطلًقا، همزة والهمزة منقلبة عن ياء ما يفوت عليك هذا األمر.

 (.97:14@)  الب:

عم هو ظاهر كالمهم أنه يف الصفات، ألهنم يقولون يف أفعل الذي ُفُعٌل ن الشيخ:

مؤنثه فعالء، وهذا ال يكون إال يف الصفات، ألن االسم ما يأيت منه مذكر ومؤنث 

على أفعل وفعالء، يف أشياء ُيشرتط فيها االسمين، ويف أشياء ُيشرتط فيها الوصفية، 

 ص على كل ذلك.ويف أشياء ال ُيشرتط فيها ال هذا وال هذا، والن
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 :   ِا    ق ل ابن مالِّ 

َبةةةةةةةاِع   بَِمةةةةةةةد   ةةةةةةةلع ٍْسةةةةةةة ض ر  ع   َوف 

 

ةةةةْد    َِ  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل ٍَمض اْعةةةةاَلٍِ َف

يعني الالم فقد اإلعالل، الالم ليست معتلة، ما لم ُيضعف يف األعم ذو األلف،  

مٍر آخر ما ذكره يعني إذا كانت المد ألف ُيشرتط عدم التضعيف، أيًضا يطرد ُفُعل فيأ

وهو الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر  ابن مالك 

 مثل صبور وُصُبر، وشكور وُشُكر، وغفور وُغُفر، ورسول وُرُسل.

الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر فإنه ُيجمع على 

ول بمعنى فاعل ُيخرج ُفُعل، نعم هي فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل، وقولنا فع

فعول التي بمعنى مفعول، ال ُتجمع على ُفعل مثل حلوب بمعنى محلوب، 

وركوب بمعنى مركوب، ال يجمعان على ُفُعل، تالحظون عندما سرنا يف األوزان 

أن المفرد الواحد الكلمة الواحدة قد ُتجمع على أكثر من وزن، وهذا ال إشكال 

 فيه.

م للمعاجم ستجدون أن الكلمة أحياًنا يذكرون بعضها الكلمات فلهذا لو عدت

لها جمًعا وأحياًنا جمعين وأحياًنا ثالثة، وأحياًنا أربعة، وأحياًنا عشرة، نعم بعض 

 الكلمات لها ُجمع كثيرة، وبعض الكلمات لها ُجمع قليلة.

ودوا مثاًل لجمع كلمة شيخ، كم لها من جمع؟ جموع كثيرة كلمة شيخ، حتى 

 غريبة مثل َمُشُيخة، وِشيَخ قبل قليل.من جموعها جموع 

المهم الوزن الثالث من أوزان جموع الكثرة، هو ُفَعل بضم األول وفتح الثاين، 

 ُفَعل، وفيه يقول ابن مالك: 

َعلع  ْض  َجْمِعا َوف  عَل رِْ  َوَنْح ِ  لِ   ْبَر  ع    ك 

َعل   ر  يف جمع شي ين:  يكر   أن ف 
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اسم على وزن فعلة، ُيجمع على  ن فعلْ:ا ول: يف جمع اٍس  الِب على ود

ُفعل، لم نقيد هنا بإعالل، وال بصحة، إًذا سواًء كانت فعلة معتلة أم كانت 

صحيحة، مثل قربة وقرب، وهذا صحيح، مدية ومدى، معتل الالم، وحجة مشدد 

 مضعف وحجج، ومدة ومدد، وغرفة وغرف، وجملة وجمل، إلى آخره.

َعل: ُفعلى مؤنث أفعل، فعلى المقصورة مؤنث أفعل،  الراين الِب ْ ر  فيه ف 

 نحو كربى وكرب، وصغرى وصغر، وأخرى وأخر.

الوزن الرابع من جموع الكسرة هو فَِعْل، بكسر األول وفتح الثاين، فَِعْل، وفيه 

 يقول ابن مالك: 

ْض فَِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل   َولِِ ْعَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

َعةةةةْل    ةةةةه  َعَلةةةةى ف   َوَقةةةةْد َ ِ ةةةة ُّ  َجْمع 

ع اسٍم على فعلة، االسم إذا كان على وزن فَِعل، فإنه ُيجمع إًذا فَِعل يطرد فجم 

 جمع تكسير على وزِن فَِعل.

 كسرة ِكسر، وِحجة ِحجج، ومرية ومرى، وقِربة وقرب، إلى آخره، وقوله: 

ه   َ ِ  ُّ   َوَقْد  َعْل  َعَلى َجْمع   ف 

ل إن أي أن اسم المفرد الذي على وزن فَِعل عرفنا أن فَِعل ُتجمع على فَِعل، قا

فَِعل قد ُتجمع أيًضا على ُفَعل، قد يجيء، أي أن هذا قليل، وكان ينبغي أال يذكر 

هذه األشياء القليلة، ألنه ذكر أشياء كثيرة جًدا قليلة، وكما قلنا المراد هنا ذكر 

 المطردات اطراًدا أغلبًيا أو أكثرًيا.

عل، لحية لحى، لِحية فإهنا ُتجمع يف األكثر على لِحًى، كما سبق فِ  مرال يلِّ:

وجاء أيًضا جمعها على ُلحى ُفعلن وهذا قليل ما ينقاس قليل، وحلية قالوا فيها 

ُحلى، هذه أشياء قليلة يرتكها للسماع، يف حلية أن تكون على فَِعل، ِحلى، هذا 

 القياس فيها، قالوا: ُحلى فانصرفوا إلى ُفَعل هذا قليل.
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خرج صفة، لو جاءت صفة على فِعل، تالحظون أننا نقول اسٌم على فِعل، إًذا نُ  

ال تجمع على فِعل، وكذلك يف ُفَعل، قلنا اسٌم على ُفعلى ُيجمع على ُفعل، أيًضا 

 ُيخرج الصفة.

القتلة هذا اسم مرة، بل اسم هيئة، ِقتلة اسم هيئة، واسم الهيئة أم وصف؟ اسم 

 در.ال يغرنك أنه اسم هو اسم على كل حال ألنه مصدر، ألنه يف حكم المص

الوزن الخامس من أوزان جموع الكسرة ُفَعَلْه بضم األول وفتح الثاين، وفيه 

 يقول ابن مالك: 

َعَلةةةةةةةْه   فِةةةةةةة  َنْحةةةةةةةِ  َرامض اْ ةةةةةةةَرا ض ف 

 

 َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   َكاِمةةةةةةلض َوَكَمَلةةةةةةهْ   

يقول إن ُفَعَلْه يطرد يف جمع فاعل، راٍم يف جمع فاعل إذا كان وصف لمذكر  

َعَلْه يطرد يف جمع فاعل، راٍم يف جمع فاعل إذا كان وصًفا ال عاقل معتل الالم، فُ 

 اسًمان إذا كان وصًفا لمذكر عاقل معتل الالم نحو راٍم.

راٍم هذا فاعل من رمى يرمي فهو راٍم ورماه وقاٍض وقضاه، وماٍش ومشاه، 

وهاٍد وهداه، وساٍع وسعاه، وهادي اسم ليس وصًفا ال ُيجمع، لو قلنا مثاًل هاديه؟ 

هذا مؤنث ليس مذكر، لو قلنا مثاًل عاقل ُيجمع على ُفَعَلْه؟ ال ألن اشرتطنا اعتدال 

 الالم.

 الوزن السادس من أوزان جموع الكسرة: َفْعَلى.

 (.107:25@)  الب:

 فعله السابق، رامي ورماه، ساعي هادي ماشي. الشيخ:

 (.107:39@)  الب:

ل على أنه معي، واآلخرون سؤال جيد مهتم باإلعالل، يسأل سؤال يد الشيخ:
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ربما فهموا هذه األمور من كثرة تردادها، عندما نقول: راٍم جمعه رماة، رامي على 

 وزن فاعل، أصله رامي، ثم ُحذفت الياء كالقاضي، ُرماٌة قلنا على وزن فعله.

، من قواعد اإلعالل المشهورة أن 
َّ

، األصل ُرمي
َّ

فاألصل من رمى يرمي رمي

تحركت وانفتح ما قبلهما انقلبت ألًفا، قواعد اإلعالل المشهورة،  الواو والياء إذا

الواو والياء إذا تحركت بأي حركة وانفتح ما قبلهما انقلبت ألًفا، وهذا الذي 

، الياء تحركت وانفتح ما قبلها، وقلبت ألًفا، رماه، وكذلك يقال يف 
َّ

حدث، رمي

 الباقي.

حياًنا يكون األصل ياء، مثاًل يف لكن ترى األصل أحياًنا يكون األصل واو وأ

، ألن األصل ياء من رمى يرمي، لكن لو قلنا داٍع ودعاة هذا من 
َّ

رامي قلنا ُرمي

 أو دعو؟ دعو.
َّ

 داعي يدعو، إًذا ما أصل دعاء؟ دعي

اسمعوا األسئلة أسئلة الفاهمين، يقول رجل اسمه هادي أو سامي أو راضي 

 هل نجمعه على فعلة؟

نا قلنا إن فعلة جمع لفاعل إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل معتل ال، ألن ال  اب: 

 الالم، وإذا جعلت هذه األسماء أعالًما صارت أسماًء ال أوصاف.

 (.110:23@)  الب:

ننتقل إلى جمع العلم، جمع العلم ُيجمع قياًسا بالواو والنون، رامون  الشيخ:

 لسالم.تقول رامون وسامون، وذكرنا الجمع المنقوص جمع لمذكر ا

 (.110:47@)  الب:

طبًعا ال شك هذا الذي جعلنا نفرق دائًما نقول اسم، وصف حسب  الشيخ:

معناها واستعمالها، هل هي وصف بمعنى الفعل، شرحنا األوصاف كم مرة؟ 

وصف جمعه أوصاف، واألوصاف هي األسماء المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي 
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ة والصيغة المشبهة واسم التفضيل، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغ 

 وخاصيتها أهنا بمعنى الفعل.

أما إذا خرجت عن معنى الفعل وكانت دالة على االستقرار والثبوت صارت 

 اسًما.

 (.111:37@)  الب:

دع الطالب الطالب مشاكلهم يف الجمع والمدرسة، عندنا يف المسجد  الشيخ:

 افهموا أنتم ما يف اختبار إال بأسئلة.

 (.111:47@) : الب

حينئٍذ البد أن يكون السؤال واضًحا، اجمع مثاًل سامي، بين قوسين  الشيخ:

اسم رجل مثاًل، ُيوضح له البد تقول سامون مثاًل، لكن إذا أطلق األظهر أهنا 

 وصف، ألن العلم بابه النقل.

 (.112:14@)  الب:

هموز أصله هانئ، هاين البد أن ننظر يف هاين، هاين من يتأمل فيه؟ فهو م الشيخ:

ثم خففت الهمزة، وإذا خففت الهمزة فاألكثر يف الكلمة المخففة من الهمز أن 

تعامل معاملة المهموز، على لغٍة قليلة قد تعامل معاملة يعني الطارئ، مثال ذلك 

مثاًل لو قلنا قرأ يقرأ ثم خففنا يقرأ إلى يقرا، ثم أدخلنا الجازم، لم يقرا، هل سنجزم 

 المقدر أم بحذف حرف العلة؟  بحذف السكون

المشهور بحذف السكون، وهناك لغة قليلة تحذف حرف األلف حماًل على 

شبهه، ألنه يشبه حينئٍذ حروف العلة، وكذلك هانئ وقارئ فاألصل أهنا ُتجمع 

..، ُيجمع طبًعا جمع سالمة، وقد ُيجمع هنا .فاعل الصحيح الالم، ال ُيجمع على

، وبار وبررة كما سيأيت فيقول هنأ وقرأ، وقد يجمع على فعل، ومثل كامل وكمل
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 على فعال كما سيأيت قراء وهناء، لكنه ال ُيجمع على فعلى اعتباًرا بأصله.

كيف نكتب كلمة مهنا، إنسان اسمه ُمهنا أو عائلة  مرل يلِّ مراِل ل  قيل لِّ:

بها بالقائمة؛ المهنا نكتبها باأللف النائمة أم بالقائمة نقول القياس واألفضل أن نكت

ألهنا ليست ألًفا أصلية وإنما هي مخففة من الهمزة، فنكتبها واقفة، ولو كتبتن نائمة 

 لكان ذلك على اللغة القليلة التي تحذف األلف من لم يقرأ.

الوجه ضعيف نعم، تبني بيتك على رأٍي ضعيف، تخيط ثوبك على رأٍي 

 أهم من البيت والثوب. -إن شاء–ضعيف؟ لغتك 

 (.115:22@)  الب:

 تبين له وتقول هذا األحسن وهذا األفضل. الشيخ:

الوزن السادس: قلنا هو وزن َفْعَل بفتح األول والثاين، َفْعَل وفيه يقول ابن 

 مالك: 

 َوَكَمَلهْ  َكاِملض  َنْح    َوَشا َ 

يقول إن َفعل يشيع يف جمع فاعل إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل صحيح الالم، 

إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل لصحيح الالم، أي كالسابق، إال أن َفْعَل جمع لفاعل 

ُفعل لمعتل الالم، وَفعل لصحيح الالم، نحو كامل وَكمل، وساحر وسحرة، وسافر 

 وسفرة.

بار هذا مضّعف اآلخر، نحن ما اشرتطنا شيًئا إًذا يدخل، بار وبررة، وعاق 

ذكر، داعي؟ معتل، سابق وعققه، طالق ُيجمع على َفعل ال ألنه مؤنث، وقلنا الم

للفرس؟ فرس يوصف بأنه سابق والحق أي وصف، يقال خيوٌل سبقة، ألننا قلنا 

 فاعل وصٍف لمذكٍر عاقل صحيح الالم.
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 لو ُوِصف هبا عاقل؟  الب: 

لو ُوِصف هبا عاقل، حينئٍذ نقول سبقة، نقول هؤالء السبقة الذين  الشيخ:

 سبقوا، وهؤالء اللحقة، نعم يصح.

بما ال تجد يف المعاجم أن سابًقا والحًقا ُيجمعان على ما سبقة مع أنك ر

ولحقة، لكنك معرفتك هبذه القواعد والضوابط واألغلبية واألكثرية يوقفك على 

هذه األوجه الجائزة، لو كنت شاعًرا أو فصيًحا أو كاتًبا أو مصحًحا مثاًل، فتعرف 

 شياء تستغربوهنا اآلن.أوجه الصواب وأوجه الخطأ يف ذلك، يعني ربما بعض األ

لو قال إنسان نأيت بفاعل أي فاعل صحيح الالم، مثل آكل أكل مستعمل،  

شارب شرب، أكل مستعمل أكل، لكن شارب لو قال شرب، هؤالء رجاٌل شربٌة 

مو مستعمل شرب، هل تخطئها، ربما نجده مثاًل يف منطقة أخرى، يف دولة أخرى 

ربما يف القرن الماضي نجد كتاب فيه شربة، هل  ..، أو يف القرن القادم، أو.أو عند

نخطئها ألهنا غير مشهورة وغير معروفة، اآلن وليست موجودة يف المعجمات؟ ال 

 المعجم ينقل الذي ُسِمع.

والنحوي هو الذي يعرف ما يقاس وما ال يقاس، فعمله بعد عمل اللغوي، 

نعرف كيف نقيس فليس كل شيء ليس موجوًدا يف المعاجم يخطئه لكن البد أن 

أيًضا لكيال تضيع اللغة، يأيت إنسان يقول شربة، وِشربة، وُشربة، ويجعلها كلها 

 جمًعا ال شرب وشربة ما تأيت.

كتبة مستعملة كاتب وكتبة، ما يف إشكال كاتب وكتبة قياس وأكل أيًضا ولو 

 قيلت كلمة ليست مشهورة لكن على القياس ما نخطئها صحيحة وما فيها إشكال.

وزن السابع من أوزان جموع الكثرة هو: َفْعَلى بألٍف مقصورة، قال فيها ابن ال

 مالك: 

تِْيةةةةةلض َوَدِمةةةةةْن  َِ  َفْعَلةةةةةى لَِ ْصةةةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةعع بِةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةنْ   
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يقول إن َفْعَلى ُيجمع عليها الوصف الذي يدل على هالٍك أو أسباب الهالك أو 

هالك أو أسباب الهالك أو على نقٍص النقص والعيب، الوصف إذا دل على 

وعيب، والمسموع مجيئه من هذه األوزان، األول: فعيل بمعنى مفعول، وهذا 

األكثر فيه، وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول، لكن ليس أي فعيل بمعنى 

مفعول يدل على هالٍك أو أسباب الهالك أو نقص أو عيب، مثل قتيل هذا مثاله 

، وأسير أسرى، وفعيل صريع صرعى، قلنا جريح قتيل قتلى، وجريح وجرحى

 وجرحى.

وقد يأيت أيًضا من فعيل بمعنى فاعل، قالوا: من ذلك مريض ومرضى، فعيل 

 بمعنى فعل، مريض يعني َمَرض فالن، يعني ما أسند إليه قام به.

وقد يأيت من وزن َفِعل كزمن، لكن هذا يخالف الفعل، الفعل تقول مرض 

وفعيل إنما يكون من الثالثي، مريض من مرض ليس من فالن، وأمرضه غيره، 

 أمرض، فتقول فاعل، من باب االثنان أنه قام به، المرض قام هبز

قلنا ويأيت أيًضا من وزن فعٍل كزمٍن وزمنى، ويأيت من وزن َدنِف فعل، قياًسا 

 يقال َدنف ودنفة، ربما لو قرأت المعاجم لم تسمع ذلك، َدنف على وزن َفعل.

 على فاعل، هالك وهلكى، وقد يأيت على فيعل، مثل ميت على وزن وقد يأيت

فيعل، يقال ميت وموتى، وقد يأيت على وزن أفعل كأحمق وحمقى، وعلى وزن 

 فعالن، كسكران، وسكرى.

األخ الكريم ذكرين بأمر مهم، وهو يتعلق أيًضا بما قلناه من أن األصل يف 

األصل هو السماع، وما نذكره هو  جموع التكسير السماع، هذا األصل، فإذا كان

 اآلن هي أشياء أغلبية وأكثرية واألشياء األغلبية واألكثرية تضبط غير المسموع.

فينبغي أن يتنبه إلى أن المسموع هو المقدم، وإن خالف هذه القواعد، وإن 

خالف هذه القواعد األكثرية، بعض األشياء جاءت على غير هذا كثير، لكن 
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و المقدم، المسموع المنقول عن العرب هو المقدم، هو المسموع دائًما ه 

األفصح، فلو قيل لك مثاًل المثال الذي ذكره األخ َدنِف، كيف أجمع َدنِف، هل 

 أجمع َدنِف على دنفة، نقول القياس ال يمنع، لكن انظر يف المعاجم.

ر هل ُذكِر له جمٌع مسموع؟ فهو مقدم، فما رأيتم أشياء كثيرة قد تجمع على أكث

 من وجه.

 (.125:39@)  الب:

ميت، ابحث لنا عن كلمة أخرى غير ميت وموتى، يف سيد على وزن  الشيخ:

فيعل، ما ُيجمع ألن قلنا نحن فعلى لما دل على الهالك أو أسبابه، هنا القياس هنا 

قلنا فعلى لما دل على هالٍك أو أسبابه، من هذه األوزان يعني فاعل، قلنا هالك 

وضارب، ما يجمع على فعلى ألن ما يدل على هالك، كذلك  على هلكى، جالس

 سيد ما تدل على هالك، ما تجمع على فعلى.

الوزن الثامن ولعلنا نكتفي به، الوزن الثامن هو فَِعَلْه بكسر األول وفتح الثاين 

 وفيه يقول ابن مالك: 

ََّ ٍَِمةةةةةا فَِعَلةةةةةْه  ْعةةةةةلض اْسةةةةةِما ْصةةةةة  لِ  

 

َلةةةةهْ َواْلَ ْاةةةةع  فِةةةة  َفْعةةةةلض وَ     فِْعةةةةلض َقلَّ

يقول فَِعَلْه ُيجمع عليه االسم الذي على وزن ُفْعل إذا كان صحيح الالم، ُفْعل  

إذا كان اسًما صحيح الالم ُيجمع على ف فَِعَلْه مثل ٌقرط وقِرطه، قالوا ُدرج 

 وِدرجه، وقالوا كوز وكِوزه.

َلهْ  َوفِْعلض  َفْعلض  فِ  َواْلَ ْاع  ثم قال: ) فَِعَلْه جاء يف ُفعل مضموم  (؛ يعني أنَقلَّ

الفاء، ومفتوح الفاء َفعل ومكسور الفاء فِعل يقول الوضع يعني ما وضعته العرب 

يف لغتها يعني النقل السماعي يقول: قلل ذلك لم يأيت منه إال شيٌء قليل، قالوا: 

 فِعل وفِعله مثل قرد وقرده، وَفعل وفَِعَلْه مثل غرد ِوغردة، والغرد نوع من أنواع



 

 
e 

g h 

f  43 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 الكمأة، وهذه أشياء قليلة ال يقاس عليها.

نكون بذلك قد انتهينا من ثمانية أوزان من أوزان جموع الكثرة، وقبل ذلك 

إن شاء –انتهينا من جموع القلة، ونبقي بقية أوزان جموع الكثرة إلى الدرس القادم 

 إن كان من هناك سؤال يا إخوان، تفضل. -اهلل تعالى

 (.129:08@)  الب:

قلة، أقراط أفعال قلة، قلنا االسم قد ُيجمع على جموع كثيرة، قد  :الشيخ

ُيجمع قلة وكثرة، وهذا كثير، وقد ُيجمع على أكثر من وزن من جموع الكثرة، قد 

 يجمع من جموع الكثرة على فعل، وفعول، وما يف إشكال يف ذلك.

َلهْ  َوفِْعلض  َفْعلض  فِ  َواْلَ ْاع  و) ما ُيجمع عليها المفرد الذي (؛ يقول إن فَِعَلْه َقلَّ

على وزن ُفعل بضم الفاء، والمفرد الذي على وزن فعل بالفتح وفعل بالكسر، 

 يقول هذا ال يجمعان على فَِعَلْه إال بقلة، أمثلة قليلة.

 (.130:08@)  الب:

تاجر جمع يمكن أن تجمع تجرة، ما يف إشكال تجرة، وقد يجمع على  الشيخ:

ل، كمل كامل وكمل.تجار، فعال سيأيت، وُتجّ   ر على فعَّ

 (.130:29@)  الب:

 فعالء، و:  الشيخ:

تِْيةةةةةلض َوَدِمةةةةةْن  َِ  َفْعَلةةةةةى لَِ ْصةةةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةعع بِةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةنْ   

 (.130:53@)  الب: 

 قمن. ال خطأ وميٌت به قمن هذا الذي يف بالي قان سبق اللسان، وميت به الشيخ:

 لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  ع
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 الدرس الرابع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

فنحن يف ليلة اإلثنين التاسع من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين 

يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض،  لهجرةوأربعمائة وألف من ا

نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية 

 .-عليه رحمة اهلل–ابن مالك 

ما زال الكالم متواصاًل على باب جمع التكسير الذي بدأناه يف الدرس 

ذا الباب يف اثنين وأربعين بيًتا، قد عقد ه الماضي، وعلمنا أن ابن مالك 

وقد شرحنا يف الدرس السابق أوزان جموع القلة، وهي كم؟ أربعة: أفُعل وأفعال، 

 وأفعلة، وفعلى.

وهي كما علمنا  ثم شرعنا أيًضا يف شرح جموع الكثرة تبًعا البن مالك 

 كم؟ ثالثة وعشرون جمًعا أو ثالثة وعشرون وزًنا، فشرحنا منها مع ابن مالك

  ،ثالثة عشر وزًنا، وهي ُفْعل، وُفًعل، وفَعل، وفَِعل، وَفَعلة، وُفَعلة، وفعالء

وفِعلى، وُفْعل وَفعال، وفِعال، وفعول، وفعالل، كما يبقى لنا من جموع الكثرة 

 على ذلك؟ 
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ثالثة وعشرون وقد شرحنا منها ثالثة عشر فالباقي عشرة أوزان، سنشرحها مع 

وهذه األوزان الباقية العشرة هي: فعالن، وفعالء، هذه الليلة،  ابن مالك 

 وأفعالء، وفواعل، وفعائل، والفعالي، والفعالى، وفعالي، وفعالل، وشبه فعالل.

–يف هذه الجموع الباقية، فقال  إًذا نبدأ الشرح بقراءة أبيات، ابن مالك 

 : -عليه رحمة اهلل

َعةةةةةةةاَل 818  .َولَِكةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةلض ف 

 

ا لِ    َِ ِعةةةةاَل َكةةةة َما َقةةةةْد ج   َمةةةةا َاةةةةاَ ا  

َعةةل  819  ةة  الم 
 .َوَنةةاَب َعنْةةه َأْفِعةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍََمةةةةةص َوم 

 .َفَ اِعةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةِل 820 

 

 َوَفةةةةةةةاِعالُّ َمةةةةةةةَع َنْحةةةةةةةِ  َكاِ ةةةةةةةل  

 .َوَ ةةةةا ِ ض َوَصةةةةاِ لض َوَفاِعَلةةةةْه 821 

 

َِّ فِةةة  اْلَ ةةةاِرِ  َمةةةعْ    َلةةةهْ  َوَشةةة َْ  َمةةةا َما

 .َوبَِ َعا ِةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةْه 822 

 

َزاَلةةةةةةةةةةهْ     أْو م 
ةةةةةةةةةةاُّض َْ  َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا 

ِمَعةةةةا 823   .َوبِاْلَ َعةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةاَلى ج 

 

َبَعةةةا   ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

 .َواْجَعةةْل َفَعةةالِ َّ لَِرْيةةرِ ِيب َنَسةةب 824 

 

ْرِسةةةةة   ةةةةةْدَ  َكاْلك  ْتَبةةةةةِع اْلَعةةةةةَرْب ج  َْ   ْ 

ةةةةةةةا 825  َِ  .َوبَِ َعالِةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

َماِسة  826   .ِمْن َغْيرِ َما َمَعى َوِمةْن خ 

 

َيةةةةةةا ِ    ِِ ةةةةةةْرَ  اٍِخةةةةةةَر اْنةةةةةةِا بِاْل  ج 

ةةةبِْيه  بِاْلَمِزْ ةةةِد َقةةةْد 827  ابِةةةع  اْلشَّ  .َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ   ْحةةةة   َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ 

ه  َمةا 828  ف 
ِِ َباِع  اْ   .َوَدا َِد اْلَعاِ ب اْلر 

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينَةةةةص إ

سةَتْد ض َأِدْل 829   .والْسين والتَّا ِمةن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إي بِبِنةةةةةا ال مةةةةةع َب

ةة830  َِ َ  بالَب  ا .والمةةي   أولةةى ِمةةن ِسةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

ِ  اْن 831  ِِ .واليةةةةةاَُّ ٍ الةةةةة اَو اْ ةةةةة

 جَمَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

تَِمةةةةةةا  ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةَدْب َسةةةةَرْنَد  832   .وَخيَّةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل مةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

موع الكثرة، وهو إًذا نشرع يف الكالم على الوزن الرابع عشر من أوزان ج 

 : وفيه  ِ ل ُفْعالن بضم الفاء وسكون العين ُفْعالن، 
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َعْل  َغْيرَ                   َوَفَعْل  َوَفِعْياِل  اْسَمص َوَفْعاِل   ْعاَلنع  اْلَعْينِ  م   َشَمْل  ف 

أن ُفعالن يشيع  هذا بدأنا به يف الدرس الماضي نعيده ثم نكمله، فذكر 

  ْالْْ أشياُّ:يف 

:ا ول اسم صحيح العين، يف فعل أي ثالثي أوله مفتوح وثانيه  :  شيع يف َفْعلض

 ساكن.

 اسًما: أي ال وصًفا. 

فـًا، نحو ظهر وظهران، وبطن وبطنان،  صحيح العين: أي ليس معتاًل وال مضعَّ

 وثقب وثقبان، والثقب هو الجمل ساعة يولد، حين ُيولد يسمى ثقباء.

يح العين أيًضا َفِعْيل إذا كان اسًما صحيح العين اسًما صح والراين:    َفِعْيل؛

 نحو: قضيب وقضبان، وغيف وُرغفان.

اسًما صحيح العين، َفَعْل بفتحتين إذا كان اسًما صحيح العين،  والرالَ: َفَعْل،

 مثل حمل وُحمالن، وذكرا وذكران.

فإذا سألنا عن كلمة ضخم، وهو َفَعْل صحيح العين هل ُيجمع قياًسا على 

 ن؟ فعال

ال ألنه وصف ونحن شرطنا يف الثالثة أن تكون أسماًء، وكذلك  ال  اب:

جميل وإن كان فعياًل إال أنه وصف ال ُيجمع على فعالن، وكذلك بطن على وزن 

 َفَعْل وال ُيجمع على فعالن ألنه وصٌف وليس اسًما.

يف  ُفَعالء بضم الفاء وفتح العين وهبمزةٍ  ال دن الخامء عشر من جم   الكررة:

  : ِ ل ابن مالِّ آخره، ُفَعالء وفيه 

َعةةةةةةةةةةةاَل   َولَِكةةةةةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةةةةةلض ف 

 

ِعةةةةاَل    َما َقةةةةْد ج  ا لَِمةةةةا َاةةةةاَ ا   َِ  َكةةةة
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د يف جمع فعيٍل إذا كان بمعنى فاعل وصًفا  د يف شيٍء واحد، َيَطرِّ ُفَعالء َيَطرِّ

 لمذكٍر صحيح العين.

د يف شيٍء واحد وهو فعي ل، وتعرفون أن فعياًل يأيت بمعنى ُنعيد: فعالء َيَطرِّ

فاعٍل ومفعول، نريد فعياًل أن يأيت بمعنى فاعل وصًفا ال اسًما، وصًفا لمذكر، 

صحيح الالم، أي المه ليست معتلة وال مضّعفة، وهذا كثير، مثل كريم وكرماء، 

 وشريف وشرفاء، وظريف وظرفاء، وحليم وحلماء.

ماء وبخالء، قالوا: ليدل على أن ابن مالك مثَّل لذلك بكريٍم وبخيل، وكر

المعنى يف فعيل ليس معتربًا سواء كان للمدح ككريم أم للذم كبخيل كل ذلك 

 ُيجمع على فعالء.

هبمزٍة مفتوحة وفاء ساكنة،  وال دن السا   عشر من أودان الكررة َأْفِعاَلُّ:

 وعيٍن مكسورة، ويف آخره همزة، َأْفِعاَلء.

 وفيه  ِ ل ابن مالِّ: 

َعةةةةل  َوَنةةةةا ةةةة  الم 
 َب َعنْةةةةه َأْفِعةةةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍَِمةةةةةا َوم 

د يف فعيٍل بمعنى فاعل معتل الالم أو مضعفه، فعيل بمعنى   ِ ل:  َأْفِعاَلء َيَطرِّ

فاعل التي ذكرناه مع فعالء، لكن اشرتطنا يف فعالء أن تكون المه صحيحة، فإن 

مضعفًة فإنه ال ُيجمع على فعالء وإنما ُيجمع  كانت المه ليست صحيحة معتلة أو

 على َأْفِعاَلء قياًسا.

مثل شديد، وجمعه أشداء، وخليل وجمعه أخالء، والمعتل نحو  فالمعع ا

 غنٍي وأغنياء، وغبٍي وأغبياء، وولٍي وأولياء.

فإن قلت شديد هل هو مضعَّف؟ فالجواب عن ذلك سبق، المضعَّف ما كانت 

 ينه هنا كــ المه وُفِصل بينهما بحرٍف زائد فهو مضعف.عينه كـــ المه، وع
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ما جمع شديد؟ أشداء هل هو على وزن َأْفِعاَلء؟ أشداء الهمزة مفتوحة  

 والشين مكسورة، هل هو على وزن َأْفِعاَلء؟

من حيث التصريف نعم على وزن َأْفِعاَلء لكن حدث فيه إعالل،  ال  اب:

ين والالم إذا كانتا من جنس فإهنما يدغمان واألصل أشِدَداء، لكن معروف أن الع

يف بعضهما، وإذا أدغما الحرفان يف بعضهما، فإنه يجب يف الحرف األول أن يكون 

ساكنًا، فإن كان من قبل متحرًكا فإنه ُيسكن، وتنتقل حركته إلى ما قبله، فاألصل 

حركة الدال أشِدَداء، الشين ساكنة والدال مكسورة، أشِدَداء سندغم الدالين وننقل 

 إلى الشين فنقول: أِشداء.

وهذا كما قلنا أكثر من مرة ُيدرس يف باب اإلعالل، فإن سألنا عن كفيف؟ 

كفيف على وزن فعيل، وهو معتل وهو مضعَّف فعيٌل بمعنى فاعل وهو مضّعف إًذا 

 ُيجمع على َأْفِعاَلء، فنقول يف جمع كلمة كفيٍف، شديٍد أشداء، كفيٍف أكِفاء.

اء فهي جمع ماذا؟ جمع كفء على القياس، كفء على وزن ُفعل، وقد أما أَكف

سبق يف جموع القلة أن أوزان الثالثي المجرد كلها على َأْفِعاَلء، إال شئين إال فعل 

صحيح العين على أفعل، مثل كلب وأكلب، وُفَعل، فقياسه فعالن، مثل صرد 

 وصردان.

ياسها جميًعا على وزن َأْفِعاَلء، وأما بقية أوزان الثالثي المجرد وهي عشرة، فق

 كفء َأكفاء.

 
ٌ

أكفياء جمع ماذا أكفياء؟ جمع كفي، فعيل كفي، هذا مثل غني، وأغنياء كفي

 بدون همزة، فإن قلت غني وأغنياء وكفٍي .أكفياٌء والهمزة يف
ٌ

..، بل هو جمع كفي

 وأكفياء.

، وهنا يف تدقيق يف ذكي وأذكياء كغني وأغنياء، فعيل المعتل ُيجمع على َأْفِعاَلء
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 معنى كفء، فنجمعها على أكفاء، بمعنى أنه نظير، هذا كفء هذا، أي نظيره.

والمصدر منه كفاية، وللكفاءة الكفء مصدرها الكفاءة، فالكفء بمعنى 

النظير، يعني المماثل الشبيه، والمصدر الكفاءة، فالكفاءة بمعنى المشاهبة أو 

 المناظرة.

 والمصدر كفاية، إًذا كفى يكفي وأما الكفي فهو من كفى ي
ٌ

كفي، فهو كفي

، أما الكفء فهذا مهموز الالم، والمصدر الكفاءة.
ٌ

 كفايًة فهو كفي

ما الفرق بين الكفاءة والكفاية؟ الكفاءة بمعنى المناظرة والمشاهبة، تقول: هذا 

 كفء هذا، وبينهما كفاءة.

إنك تقول هذا فيه وأما إذا أردت أن تقول إن هذا الرجل يكفي لهذا العمل ف

 بالعمل، وعلى ذلك الدق 
ٌ

كفاءٌة للعمل أو كفايٌة للعمل؟ فيه كفاية للعمل فهو كفي

 نقش شهادة الكفاية، ال شهادة الكفاءة.

ويقول ُيطلب يف هذا األمر الكفاية ليس الكفاءة، ألن الكفاءة بمعنى المماثلة 

لمراد الكفاية أن يكون عنده والمشاهبة، والمعنى ال يراد يف مثل هذه األمور وإنما ا

 كفاية ألن يسد هذا األمر وأن يعمله.

الكفاية تأيت بمعنى الجدارة، بمعنى أنه يكفي هذا األمر ويقوم به، وُيحسن 

القيام به، هذا كله بمعنى الكفاية، أما الكفاءة ليس من معانيها إحسان العمل أو أنه 

الكفاءة أنه هذا كفء هذا، مكافئ  جدير هبذا العمل أو أنه يحسن لهذا العمل ال بل

 .[4اإلخالص:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): -تعالى-له، ومن ذلك قوله 

 .هذه من الكفء أي ليس نظير ليس له مشابه 

 (.18:50@)  الب:
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الفعل من الكفء ليس كفى، كفى يكفي كفايًة، أما الكفء تحتاج إلى  الشيخ: 

 ج إلى مراجعة.مراجعة، كافئ من المكافأة المقابلة المبادلة، تحتا

ننتقل إلى الوزن السابع عشر من أوزان جموع الكثرة وهو َفَواِعل، قال 

 : 

 َفَ اِعةةةةةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةةةةِل 

 

 َوَفةةةةةةةاِعالُّ َمةةةةةةةَع َنْحةةةةةةةِ  َكاِ ةةةةةةةل  

 َوَ ةةةةةةةةا ِ ض َوَصةةةةةةةةاِ لض َوَفاِعَلةةةةةةةةْه  

 

َلةةةهْ    َْ َِّ فِةةة  اْلَ ةةةاِرِ  َمةةةْع َمةةةا َما  َوَشةةة

د   د يف ذكر أن َفَواِعل َتَطرِّ يف سبعة أشياء ومثل لها تمثياًل فذكر أن فواعل َتَطرِّ

سبعة أشياء، األول والثاين فوعل، وفوعلة، اسمين أما فوعل فذكرها وأما فوعلة 

فلم يذكرها، نحو جوهر وجواهر، وكوثر، وكواثر، وصومعة، وصوامع وزوبعة، 

 وزوابع.

ء، وأن الواو فجوهر واضح أن الحروف األصول فيها الجيم والهاء والرا

زائدة، فنجمعها على َفَواِعل، الفاء والعين والالم أصول وأما الواو فهي زائدة 

وكذلك األلف يف فواعل إال أن الواو يف َفَواِعل هي الواو الزائدة يف جوهر، والواو 

 يف جوهر زائدة، انتقلت إلى الجمع.

د فيه َفَواِعل والش ُّ الراين: اعل بفتح العين فاعل، نحو َفاعل اسًما، فَ  الذي َتَطرِّ

 خاتم، يف لغٍة مشهورٍة فيه وخواتم، وقالب وقوالب، وطابع وطوابع.

َ ْر  فيه ف اعل:  َْ هو فاعالء اسًما، بعيٍن مكسورة وهمزٍة يف  والرالَ الِب 

آخره فاعالء اسًما، كقصعاء، وقواصع، وراهطاء ورواهط، ونافقاء ونوافق، ما 

 اء؟ هذه عندكم هذه عقيدة.القصعاء والرهطاء والنافق

القصعاء والرهطاء والنفقاء: هي أسماء جحر اليربوع، قاصعاء ورهطاء 

ونافقاء، الجربوع يجعل له أو اليربوع يجعل له ثالثة فتحات، له ثالث فتحان ثنتان 
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مفتوحتان، وهي القاصعاء والراهطاء، والثالثة: مخفية بطبقة خفيفة من الرتاب 

فهي جحر أيًضا، فإذا يعني ُكِشفت الفتحتان األخريان وأتاه  يعني ال يحفر تماًما

 ."ضرب برأسه هذه الطبقة الخفيفة ثم هرب"الخرب من قبلهما يقول: 

 : و ِا    ق له المهم 

 َفَ اِعةةةةةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةةةةِل 

 

 َوَفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِعالُّ  

 واشرتطنا فيها جميًعا أن تكون أسماًء. 

َ ْر  فيه ف اعل  َْ  فاِعل اسًما، الرابع أو الخامس، إًذا نعيد.   :الخامء مما 

األول: فوعل، والثاين فوعلة، ال بأس نعدها اثنين، فوعل ذكرها ابن مالك 

وفوعلة وقلنا فاعل اسًما، وفاعلة اسًما، والخامس فاِعل اسًما، إذا قلنا اسًما إًذا 

 ُنخرج الوصف.

اسم، اسم أي له  فاعل اسًما مثل ماذا؟ فارس وصف، مثل خادم وصف، نريد

 شيء معين يف الخارج أما الوصف فهو الذي ُيطلق على كل من يتصف هبذا األمر.

حاتم: علم، نريد اسًما قالوا: مثل جائز، حاتم علم، قالوا مثل جائز وجوائز، 

والجائز هو الخشبة المعرتضة بين حائطين، هذه الجوائز، قديًما هذا يف المسجد، 

شاب بين الحائطين فتسمى جوائز التي يف السقف، أما قديًما كانوا يضعون األخ

 الخشب التي بين الحائطين تسمى جوائز.

وكذلك الكاهل، وهو مجمع الكتفين من الخلف، هذا يسمى كاهل، هذا 

كاهل له مسمى يف الخارج، بخالف األوصاف فهي تطلق على كل من يتصف هبا، 

 وهذا قوله مع نحو كاهل.

َ ْر  ف  َْ فاِعل وصًفا لمؤنث أو غير عاقِل، فاِعل وصًفا  يه ف اعل:السا   مما 

لكن وصًفا لمؤنث أو لغير عاقل، فاِعل وصًفا لمؤنث مثل حائض وطالق وحامل 
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 وفارك، نعم فتقول فيها طوالق وحوامل وفوارك وحوائض. 

فاِعل وصًفا لغير عاقل، مثل شاهق بناٌء شاهق أو نجٌم طالع، أو فرٌس سابق، 

، وشواهق وطوالع وسوابق، وهكذا قوله وحائٍض وصاهِل؛ فتقول: صواهل

 حائض فاِعل وصًفا لمؤنث، وصاهل فاِعل وصًفا لغير عاقل.

َ ْر  فيه ف اعل فاعلْ: َْ د فيه  السابع مما  اسًما أو وصًفا وهذا أكثر ما َتَطرِّ

د ف يه فواعل، فاعلة اسًما أو وصًفا أي اسم على فاعلة، أو وصف على فاعلة، فَتَطرِّ

فواعل، مثل فاطمة اسًما أو وصًفا، فتجمعها على فواطم، وصائمة صوائم، 

 وناصيٍة كاذبٍة خاطئٍة، نواٍص وكواذب وخواطئ.

وق ل ابن مالِّ أما ناصية اسم أم وصف؟ اسم، وكاذبٍة خاطئة؟ أوصاف، 

 : 

 َِّ َلهْ  َما َمعْ  اْلَ اِر ِ  فِ  َوَش َْ  َما

فاعل وصًفا لمذكر عاقل، ألننا ذكرنا من يعني أنه جاء قلياًل يف السماع جمع 

قبل أن فاعل ال ُيجمع على فواعل إال إذا كان وصًفا لمؤنث حائض أو لغير عاقل 

صاهل، فإن كان فاعل وصًفا لمذكٍر عاقل، فاِعل كقائم وجالس وضارب وشارب 

 وضاحك.

 فهذا ُيجمع قياًسا على فواعل إال ما ُسِمع، وهذا قوله: 

 َِّ َلهْ  َما َمعْ  اِر ِ اْل َ  فِ  َوَش َْ  َما

 فُسِمع عن العرب قولهم فارس وفوارس وناكس ونواكس، قال الفرزدق: 

 َوإِيا الرِجةةةةةةةال  َرَأوا َ ز ةةةةةةةَد َرَأ ةةةةةةةَت   

 

ةةةةةَع الرِقةةةةةاِب َنةةةةة اكَِء ا َبصةةةةةارِ  ع   خ 

 وقالوا: هالٌك يف الهوالك، قال ربيعة بن مكتم:  
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مض  َكةةةةةدَّ ر  ابةةةةةِن م 
ةةةةة  ْةةةةةا ِ نْةةةةةع  َأن  َِ  وَأْ 

 

ِض َأو َ الِةةةةةةةةِّع يف الَ َ الِةةةةةةةةِِّ غَ  َْ ةةةةةةةة  َدا

أما الفارس والفوارس فأمرها واضح قالوا: ألن المرأة ال توصف بأهنا ال تقال  

امرأة فارسة، قالوا: وأما هالٌك يف الهوالك، وكأن الهوالك ليس جمًعا لهالك، 

وإنما جمٌع لطائفة أو جماعة، يعني هالٌك يف الطائفة الهالكة، أو يف الجماعة 

الهالكة، ثم جمع الطائفة الهالكة على الهوالك، وكل ذلك قريب أما نواكس فال 

 حيلة فيها إال أهنا شاذة ال تخريج لها.

رافعٌة خافضٌة كيف نجمعها؟ نقول فيها: روافع وخوافض، فاعلة ُتجمع على 

 فواعل مطلًقا اسًما أو وصًفا.

 ر عاقل.حامل وحاملة؟ كذلك، حامل وحاملة وصًفا لمؤنث أو لغي 

 (.31:35@)  الب:

قد يقال مثاًل يف أن هذه رافعة، وهذه حاملة أما المرأة يقال فيها حامل  الشيخ:

إذا ُأريد مطلق الفعل، ويقال حاملة إذا ُأريد الفعل الخاص، وهكذا يف حائض 

 وحائضة، وطالق وطالقة، وُمرِضع وُمرضعة، وكذلك يف ُمحتِلم، ونحو ذلك.

يعني تقول إن هذا الرجل أو هذه المرأة دخلت يف  إذا أردت مطلق الوصف

هذه الصفة، يعني دخلت يف زماهنا، فالمرأة إذا بلغت فقد دخلت زمان الحيض، 

فتقول امرأة حائضة، ولو كانت طاهرة، لو كانت امرأة طاهرة فنقول عنها امرأة 

حائض، أي نقول يجب الحجاب على كل حائض مثاًل تجب الصالة على كل 

 حائض.

يف الصالة تجب على الحائض؟ أي التي بلغت زمن الحيض، لكن إذا ك

أردت امرأة المرأة التي يقع اآلن منها الحيض، هي اآلن تفعل أو يقع منها هذا 

 الفعل، فتقول حائض أو حائضة، الوجهان، واألفصح حينئٍذ تقول حائضة.
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عني وقع وكذلك يف طالق وطالقة، يف زمن الطالق يف زمن تقول أنِت طالقة، ي 

الفعل عليِك أو أنِت طالق، بعد ذلك ربما تتزوج وتقول عنها طالق تزوجت طالًقا، 

تزوجتها اآلن تزوجت طالق أي تزوجت امرأة دخلت يف هذا الوصف، يف وقٍت 

 ما.

كذلك ُغسل الجمعة واجب على كل محتلِم، المحتلِم يجب عليه أن يغتسل، 

تلم فاعل االحتالم، وإنما المراد الجمعة وغير الجمعة، لكن ليس المراد بمح

المتصف بزمانه، يعني الذي دخل سن االحتالم، هذه مصطلحات ما نستعملها وال 

 نعرفها.

 (.34:44@)  الب:

د تقيس  الشيخ: نعم، ال ما يقاس عليه، هذا الذي نقوله منذ الصباح الذي َيَطرِّ

طبًعا تكسير أما عليه والشاذ ما تقيس عليه، جالس سبق من قبل أن فاعل ُيجمع 

جمع مذكر سالم ما يف إشكال تقول جالسون، لكن تكسير سبق أنه ُيجمع على 

 الُجلَّس، وعلى فعال جالس، وعلى فعل جلس، كل ذلك جائز.

لكن فواعل ال ما تقول جالس وجوالس، إذا قلت رأيت جوالس تريد رجااًل 

 أو نساًء؟ تريد نساًء ألن جوالس جمع جالسة، وهكذا.

طالًبا حمل مادة يف الجامعة فهو حامل، وجمعه؟ المذكر ما ُيجمع قلنا لو أن 

فاعل ال ُيجمع إال إذا كان وصًفا لمؤنث أو لغير عاقل، أما حامل هنا صار وصًفا 

لعاقل، ما نقول حوامل لو نقول حوامل صار لمؤنث أو غير عاقل، نقول ُحَمل، 

ل، أو حملة، ال إشكال يف نقول حاملون هذا ال إشكال فيه نقول ُحَمل أو حما

 ذلك.

ما نقول حوامل، فإذا قلت حاملون فهو لمذكٍر عاقل، وإذا قلت حمال فهو 
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 أيًضا لمذكر عاقل وغير عاقل كما سبق يف فعال.

وإذا قلت حملة فهو لمذكر وإذا قلت ُحَمل على وزن ُفَعل فهو لمذكر أو 

فاعلة، قلنا ذلك، وأما لمؤنث، للمذكر والمؤنث، قلنا ُفَعل ُيجمع عليه فاعل و

 ُفعال فهو لفاعٍل فق.

 ُفَعل لفاعل وفاعلة، وأما ُفعال لفاعل.

 (.37:47@)  الب:

 نعم، ُفَعل لفاعل وفاعلة، وُفعال لفاعل فقط، نعم. الشيخ:

 : وفيه يقول ابن مالك  ال دن الرامن عشر    فعا ل:

 َوبَِ َعا ِةةةةةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةةةةةْه 

 

ةةةةةةةةةة   َْ َزاَلةةةةةةةةةةهْ َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا   أْو م 
 اُّض

د يف جمع كل رباعٍي مؤنث ثالثه مدة، انتهينا.  د يف شيٍء واحد، َيَطرِّ  فعائل َيَطرِّ

هذه المدة لم نشرتط أن تكون مًدا أو واًوا أو ياًء تشمل كل ذلك، وقلنا مؤنث 

ولم نشرتط ويشمل ما كان مؤنًثا بالتاء أو مؤنًثا بال تاء، وقلنا رباعي ولم نشرتط 

اسًما أو وصًفا فيشمل االسم والوصف، كل ذلك تجمعه على َفَعائَِل نحو  كونه

سحابة، سحائب، وهو بفتح الفاء، ورسالة رسائل وهو بكسر الراء، وذؤابة ذوائب 

وهو بضم الفاء، وهذا مادته ألف، ومؤنٌث بالتاء، طيب وصحيفة صحائف، وهو 

 حمل وحمائل.مادته ياء، وحلوبة حالئب، وحمولة وهي الدواب التي ت

وِشمال هذا مؤنث بال تاء إال أنه رباعي مؤنث وثالثه مدة ِشمال، يمين 

 (ڱ ں ں): -تعالى-وشمال، فتقول شمائل، ومن ذلك قوله 
 .[48النحل:]

على الجهة، وعلى الُخلق، ويجمعان َشمال    لق على شي ين: وَشمال؟  
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هنا األخالق، فهو كالهما على شمائل، ومن ذلك الشمائل المحمدية، الشمائل  

 جمع شمال، بمعنى خلق.

لو قيل شميلة فإنه ُيجمع على َشمال أيًضا، مثل صحيفة وصحائف، لكن يقال 

 شميلة بمعنى خلق تحتاج إلى مراجعة.

وعجوز؟ عجائز ألنه رباعي مؤنث وثالثه مدة، امرأة اسمها سميرة؟ سمائر، 

سعائد، امرأة اسمها امرأة اسمها سمير؟ كذلك سمائر، امرأة اسمها سعيدة؟ 

 سعيد؟ أيًضا سعائد.

زبون؟ كلمة مولدة كما أشرنا إليها من قبل أي ليست موجودة يف المعاجم لم 

تستعملها العرب ولعلها يف األصل من المزابنة، للمزابنة، مزبنة مزابن، هذه 

ألن قالوا  فصيحة وواردة وهي بمعنى المفاعلة، والمزابن ُيجمع على مزابنون،

ون وجعلوها على وزن فعول، وفعول إذا كان بمعنى فاعل يستوي فيه اآلن زب

المؤنث والمذكر يعني بال تاء، تقول: رجٌل زبون، وامرأٌة زبون، كرجاٌل صبور، 

وامرأٌة صبور، فإذا أردت بزبون ذكًرا، رجٌل زبون ورجاٌل، ما جمع فعول للمذكر؟ 

 ، ورسول ورسل.ُزُبن، فعول للمذكر ُفُعل كصبور وُصرب، وشكور وشكر

والمؤنث كيف نجمع زبون للمؤنث؟ نقول زبائن، نقول فيه زبائن، وهل نقول 

فيه ُزُبن للمؤنث؟ نرجع إلى فعول، ذكرنا من قبل أن فعواًل الوصف ُيجمع على 

 ُفُعل، ولم نخص بذلك مذكًرا وال مؤنًثا، فنقول رجاٌل صرب، ونساٌء صرب.

نث، إًذا فزبون إذا كان ذكًرا فجمعه ُزُبن، بخالف فعائل، فإهنا ال تكون إال للمؤ

 وإذا كان مؤنًثا فُيجمع على ُزُبن وزباِئن.

 وهذا قول ابن مالك: 

 َوبَِ َعا ِةةةةةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةةةةةْه 

 

َزاَلةةةةةةةةةةهْ     أْو م 
ةةةةةةةةةةاُّض َْ  َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا 
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يقول: ُيجمع على فعائل نحو فعالة، وهو كما ترون فعالة اسٌم رباعي لمؤنٍث 

ٍف قبل آخره، وكذلك شبهه، أي رباعي المؤنث الذي قبل آخره مده، واٌو بمدة أل

 أو ياٌء نحو حلوبة وصحيفة.

اُّض  َيا َزاَلهْ  أوْ  َْ  م 

أي سواٌء كان الرباعي المؤنث بتاء تأنيث كسحابة، أم كان مؤنًثا معنوًيا بال تاء 

بيرة كعجوز، قلنا فعالة تشمل كل رباعي مؤنث ثالثه مده، فصغيرة صغائر، وك

 كبائر، وعظيمة عظائم، ثم ننتقل إلى الوزن التاسع عشر.

 (.46:21@)  الب:

 صحراء رباعي، ألن ليس ثالثه مًدا، فال يدخل معنا أصاًل. الشيخ:

 (.47:07@)  الب:

 نحن نقول رباعي مؤنث ثالثه مدة. الشيخ:

 (.47:14@)  الب:

ذا ما نذكره، جاءت بقلة قلنا القياس ُفُعل وُزُبن، وجاء بقلة، والشاذ ه الشيخ:

 جمعه على فعالء، زبناء، وعلى أفعال أزبان.

فالتاسع عشر: فعالي، وتمام  ننتِل إلى ال دن التاسع عشر وْمام العشر ن،

 : العشرين فعالى، وفيه ما يقول ابن مالك 

ِمَعةةةةةةةةا   َوبِاْلَ َعةةةةةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةةةةةاَلى ج 

 

بَ    ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َعةةةاَصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

د يف جمع ستة ألفاظ، ذكر بعضها ابن مالك وأغفل بعضها  ، أما فعالي فَيَطرِّ

 َ َ ْر  يف جمع ستْ أل اظ:

، ب اُّ م ت  ْ وعين ساكنْ،  فعالٌة نحو موماه، تقول موماٌة وهي  ا ول: َفْعالةع
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الفالة الواسعة، والجمع مواٍم، تقول الموماة والموامي، فإذا نكرت عاملت الكلمة  

 معاملة قاٍض الالم المنقوص تحذف الياء، تقول مواٍم.

، بفاٍء مكسورة وعين ساكنة، فِعالٌة نحو  والراين: مما ب ر  فيه ال عال  فِْعالةع

سعالٌة، سعالة يقولون هي أخت الغيالن، يعني أخت الغول، أو زوجته، يعني 

سعاٍل، ومن ذلك األنثى منه، األنثى من الغيالن، وجمع السعالة السعالي، سعالٌة و

 ."السعالي الخنساء يأكلن ما يف رحلهن همسة"( عجائًزا مثل 49:56@)

نحو هربية، وهباٍر، الهربية هي ما تطاير من  الرالَ مما َ َ ْر  فيه ال عال  فعليه:

األشياء الخفيفة التي تتطاير كنخالة الدقيق، ودقاق القطن، واألشياء الخفيفة هذه 

 هربية، هاٌء فباٌء فراء هربية، والجمع هباٍر.التي تتطاير يسموهنا 

نحو عرقوة، والجمع عراٍق العرقوة: هي  الرابع: مما    مع على فعال  فعل ة،

الخشبة المعرتضة على رأس الدلو، يف أعلى البئر خشبة معرتضة على شكل زائد 

 كما نقول اآلن، أو ضرب تساعد يف رفع الدلو، يسموهنا عرقوة.

ع عليه عرقوة، يعني كما نقول ضع عليه اآلن إكًسا أو ضرًبا، فلهذا يقولون ض

 فيقال عرقوة، ألهنا على هذا الشكل.

فعالء اسًما، كصحراء وصحاٍر أو وصًفا ال  الخامء: فعالُّ ب مزة يف آخر:

 مذكر له، أو وصًفا لكن ليس له مذكر، مثل عذراء، وعذارٍي.

 يف ليل مذكر.ليلٌة قمراء، وقماٍر ساري على القياس ألن ما 

َفْعلى بألٍف مقصورة،  السا   مما    مع على ال عال  َفْعلى مرلَ ال اُّ:

العين سكنة والفاء مثلثة يعني سواء كانت مفتوحة أم مضمومة، أم مكسورة، 

 كحبلى وحباٍل، وذفرى وذفاٍر، وعلقى وعالٍق.

الحبلى هي الحامل، والذفرى هو الموضع الذي خلف أذن البعير يقول هو 
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أول ما يعرق يف البعير، وعلقى وعالٍق، سوى فعالء مؤنث فعالن، فعالء الذي له 

مذكر على وزن فعالن، إذا لم يكن له مذكر، فعلى ليس لها مذكر، أو فعلى مذكرها 

 أفعل، سكرى مثل فعالء ومذكرها أفعل، فعلى مذكرها أفعل، مثل فضلى وأفضل.

نث قد يختلف وزنه مرًة يأيت على يعني أهنم يقيدون المؤنث بالمذكر ألن المؤ

ُفعلى أو َفعلى أو فعالء، وكل واحد له حكمه، فهنا نستثني فعالء بألف مقصورة 

مؤنث فعالن ألن حكمها سيأيت يف فعالى المقصورة، وال ُتجمع على فعالي 

 المنقوصة.

 أن الفعالي المنقوصة ُيجمع عليها ستة أشياء. الخالصْ:

يه َفعالٌة وفِعالٌة وفعليا، وَفعلوة، هذا الفاعلي الفعالي المقصور ُيجمع عل

المنقوص ُيجمع عليه فعالٌة وفِعالٌة وفعليٌة وفعلوٌة وكذلك فعالء اسًما أو وصًفا ال 

 مذكر له وكذلك فعالء مثلث الفاء سوى فعالء مؤنث فعالن.

 :أما الفعاىل املقصور فَيَطرِّد يف ثالثة أشياء 

صحراء وصحارى، أو وصًفا ال مذكر له كعذراء يف فعالء اسًما، ك ا ول: 

 وعذارى.

يف فعلى المختومة بألف مقصورة، مثلث الفاء، مثل حبلى وحبالى،  الراين: 

 وذفرى وذفارى، وعلقى وعالقى.

مما ُيجمع على الفعالى فعالن ومؤنثه فعلى بألٍف مقصورة، نحو  الرالَ:

كارى، وهن سكارى، سكران، وسكرى، رجٌل سكران، وامرأٌة سكرى، وهم س

 وكذلك غضبان وغضبى، وهم غضابى.

إًذا فعالى المقصور يشارك الفعالي المنقوص يف جمع شيئين، يف صحراء 

وعذراء، ويف حبلى وذفرى، يعني يشاركه يف فعالء اسًما أو وصًفا ال مذكر له، ويف 
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 فعالء مثلث الفاء. 

فِعالٍة وَفعالة،  والفعالي المنقوص يختص عنه بماذا؟ بأربعة أشياء: بجمع

 وفعليا وفعلوة.

 وإلى ش ُّض من يلِّ أشار ابن مالِّ يف ق له: 

ِمَعةةةةةةةةا  َوبِاْلَ َعةةةةةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةةةةةاَلى ج 

 

َبَعةةةا   ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

أي قس الفعالي والفعالى يف هذين الشيئين، صحراء اسًما على وزن فعالء،  

 على وزن فعالء، ولم يكر ما سوى ذلك مما ذكرناه.والعذراء وصًفا ال مذكر له 

إًذا الفعالي أوسع من الفعالى، ألنه يختص بأربعة أشياء ويشارك الفعالى يف 

شيئين، والفعالى المقصور يختص عن الفعالي بشيٍء واحد، وهو جمع فعالن، 

 ومؤنثه فعالء، كسكراٍن، وسكرى، وسكارى.

دة النحويين، أهنم ينبهون هنا فيقولون: إن ومما ينبه عليه هنا مما جرت عليه عا

ُفعالى بضم العين أحسن يف فعالن ومؤنثه فعالء، أحسن من ماذا؟ من فعالى 

المفتوح، فاألحسن يف جمع سكران وسكرى سكارى، وكذلك غضبان وغضبى 

ُغضابى، وكذلك كسالن وكسلى كسالى، كل ذلك أحسن من سكارى وغضابى 

 وسكارى.

؛ بالضم يف قراءة [2الحج:] (ڤ ٹ ٹ): وجاء قوله 

العشرة، وجاء يف قراءٍة شاذة بالفتح َسكارى، وألهنم يذكرون الُفعالى بضم العين 

 هنا، يكملون فيقولون وُيحفظ الفعالى يف قديٍم وقدامى وأسيٍر وأسارى.

فهذا كل ما يختص بالفعالى، ولهذا ال يعدونه يف جموع الكثر كثرة، مع أنه من 

فعالى من جموع الكثرة، ولكنهم ال يعدونه لقلته، فهو ال يكون إال جموع الكثرة، 

 يف فعالن ومؤنثه فعلى، ويجوز يف فعالى، إال أن فعالى أفضل.
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وُحِفظ يف قديم وقدامى وأسير وأسارى، وليس معنى ذلك أنه ليس من جموع 

 الكثرة، هو من جموع الكثرة، لكن لقلته فقد ينبهون عليه يف هذا الموضع.

 (.62:19@) ب: ال

 لكن هل له موصوف مذكر؟  الشيخ:

 (.62:34@)  الب:

أقمر بمعنى أبيض؟ ليس بمعنى قمراء إًذا، ليلٌة قمراء يعني كاملة القمر  الشيخ:

ليس المعنى كما تقول يف أقمر هذا على التشبيه، لكن الليلة قمراء على الحقيقة 

الصفات الخاصة بالرجال، فاختلف المعنى، ألن قد يأيت أفعل وليس له مؤنث يف 

وقد يأيت فعالء أو فعلى وال يأيت له مذكر يف الصفات الخاصة باألنثى، فهذه لها 

 أيًضا أحكام.

 (.63:30@)  الب:

أسير اسم امرأة، قلنا إن فعالى ُسمع يف قديم وقدامى وأسير وأسارى،  الشيخ:

ذلك يف  هذا مسموع، ليس قياًسا هذا مسموع وأسير ُيجمع على أسرى، وسبق

فعالء وأنه قياس، فعالء كما سبق ُيجمع عليه ما دل على هالٍك وأسبابه أو نقٍص 

 وعيب، من أوزان ذكرناها ومنها فعل.

فتاوى، وفتاوي؟ فتاوى جمع فتوى، وفتوى على وزن فعلى، فجعلها على 

فعالى سماع، ما ُجِمع على فعالي صح أن يحول إلى فعالى، األصل بالياء ويحول 

لف تخفيًفا، وقد يقال إن الفتاوى جمع فتوى، وهو اسم مرة من فتى، فإذا إلى األ

 قلنا فتوى صار على وزن فعلى، فيكون جمعه أيًضا سماعًيا.

 (.65:33@)  الب:
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فعالء ُتجمع على فعالى قياًسا، ُتجمع على فعالي قياًسا وما ُجِمع على  الشيخ: 

 الجمعين الكسرة.فعالي يجوز أن يحول إلى فعالى، األصل يف هذين 

 (.66:04@)  الب:

نعم هو يشرتط قلنا إن الفعالي والفعالى يشرتط يف هذين األمرين لكن  الشيخ:

ما األصل منهما، قالوا: األصل هو الفعالي، ألن األصل هو أن يكون ما بعد ألف 

الجمع حرفان أولهما أو ثالثة أولها مكسور، هذا كل الجموع التي جاءت هبذه 

سنذكر يف فعالٍل وشبه فعالل، ثم إن فعالي قد تحول إلى فعالى  الصورة كما

 تخفيًفا.

 كذلك صحاري جمٌع قياسي لصحراء، ثم ُيحول تخفيًفا إلى صحراء.

 (.67:10@)  الب:

 سكران سكارى. الشيخ:

 (.67:30@)  الب:

يعني أكثر يف االستعمال فعالى هنا، لكن فعالى صحيحة يعني  الشيخ:

ء يف السماع هذا صحيح ال شك فيه، لكن كيف تفاضل بين مسموعة، كل ما جا

السماع؟ تفاضل بين السماع بكثرة االستعمال، تقول هذا أكثر استعمااًل أكثر من 

 هذا.

  ال دن الحا ب والعشرون    فعال   بتشد د الياُّ: وفيه  ِ ل ابن مالِّ:نكمل، 

 َواْجَعةةةةةْل َفَعةةةةةالِ َّ لَِرْيةةةةةرِ ِيب َنَسةةةةةْب 

 

ةةةةةْدَ  كَ    ْتَبةةةةةِع اْلَعةةةةةَرْب ج  َْ ْرِسةةةةةْ    اْلك 

د يف شيٍء واحد وهو كل ثالثي ساكن العين آخره ياء مشددة لغير   ففعالي َيَطرِّ

د يف جمع كل ثالثي عينه ساكنة، ويف آخره ياء مشددة لكنها ليست  النسب، َيَطرِّ
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 وبختي وبخايتُ وقمري وهو اسم طائر، 
ُ

للنسب، نحو كرسي، والجمع كراسي

 وقمارُي.

إن قلت كيف نعرف أن الياء المشددة للنسب أم ليست للنسب؟ فالجواب ف

 ومصر 
ٌ

 للكلمة معنى، نحو عرب وعربي
َّ

واضح وهو أن ياء النسب إذا ُحِذفت بقي

 فلو حذفت الياء المشددة وقلت كرس لم تؤدي 
ٌ

ومصرٌي هذه للنسب، أما كرسي

 وأعجمي  المعنى فدل على أن الياء هنا ليست للنسب، فلهذا لو سألنا
ٌ

على عربي

 هل يجمعان على فعالي؟ 

 ال، ألن الياء للنسب وعينه متحركة. ال  اب:

 بصرٌي ومصرٌي ثالثي والعين ساكنة، أيًضا ال ُيجمع ألن الياء للنسب.

 جندٌي الياء للنسب أو ال؟ نحذف الياء فنقول جند، إًذا للنسب ال ُيجمع.

عالل وشبه فعالل وهما آخر ف ال دن الراين والعشرون والرالَ والعشرون:

 .أوزان جموع الكثرة، وفيهما يقول ابن مالك 

ةةةةةةةةةةا   َِ  َوبَِ َعالِةةةةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

َماِسةةة     ِمةةةْن َغْيةةةرِ َمةةةا َمَعةةةى َوِمةةةْن خ 

 

َيةةةةةةا ِ    ِِ ةةةةةةْرَ  اآلِخةةةةةةَر أْنةةةةةةِا بِاْل  ج 

ةةةةةةبِيْ   ابِةةةةةةع  اْلشَّ  ه  بِاْلَمِزْ ةةةةةةِد َقةةةةةةْد َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ    َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ    ْحةةةة

سةةةةَتْد ض َأِدْل    والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إي بِبِنةةةةةا ال مةةةةةع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  والمةةةةي   أولةةةةى ِمةةةةن ِسةةةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

ِ  اْن ج  ِِ  َمَعةةْع مةةا واليةةاَُّ ٍ الةة اَو اْ ةة

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد     وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل مةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

فعالل يرتد هبذا الوزن فعالل ما كان فيه أربعة حروف أصلية يف وسطها ألف،  

ه على نحو جعفر، وجعافر، جعفر هذا رباعي مجرد، كل حروفه أصلية، ثم جمعنا
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 جعافر إًذا وزنه فعالل أربعة حروٍف أصلية يف وسطها ألف، هذا معنى فعالل. 

وأما شبه فعالل فيراد هبا الجموع التي تشبه فعالل يف العدد والهيئة، يف العدد 

 أي يف عدد الحروف وهو خمسة أحرف كما ترون، فعالل.

قبلها  أي أن هذه الجموع تتكون من خمسة أحرف أوسطها ألف، وال ي ْ: 

حرفان مفتوحان، وبعدها حرفان أولهما مكسور، شبه فعالل، كل جمٍع يتألف من 

خمسة أحرف، الحرف الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان، وبعده حرفان أولهما 

 مكسور، فعلى ذلك يشمل جموًعا عدة، يشمل مفاعل.

مفاعل أوسطه ألف قبله ميٌم مفتوحة، وفاٌء مفتوحة، وبعده عيٌن مكسورة 

 الم، مفاِعل وأفاعل وفياعل، وفواعل، وفعاول.و

ويشمل كذلك ما كان ثالثه ألًفا وقبله حرفان مفتوحان، وبعده ثالثة أخرف 

 أولها مكسور، وثانيها ياء مدية.

 فيشمل فعاليل، ومفاعيل، وأفاعيل، وغير ذلك، كل ذلك يدخل يف شبه فعالل.

ائدة، والحرف الثاين أصل، فإذا قلنا مفاعل معنى ذلك أن الحرف األول ميٌم ز

بعدها ألٌف زائدة للجمع وبعدها حرفان أصليان، هذا معنى مفاعل، وإذا قلنا 

أفاعل يعني أوله همزة زائدة، ثم ثالثة أحرٍف أصلية يف أوسطها ألف، وهكذا يف 

البواقي، ومما يدخل يف شبه فعالل، ما سبق ذكره من فواعل، وفعائل، والفعالي 

 يدخل يف شبه فعالل. والفعالى، كل ذلك

هذه فواعل وفعائل والفعالي والفعالى تدخل يف شبه فعالل، لماذا ُذكرت من 

د فيه سوى ما يذكر هنا، هذه األربعة فواعل  قبل، ُذكرت من قبل لبيان ما َتَطرِّ

د يف أشياء معينة ُذكِرت من قبل، ثم إهنا تدخل  وفعائل، والفعالي والفعالى َتَطرِّ

 عالل فيما سيأيت له من أحكام.أيًضا يف شبه ف
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وكثيٌر من النحويين يعرب عن ذلك ويقول: مفاعل وشبهه، يقول مفاعل وشبهه، 

أو يقول مفاعل ومفاعيل وشبههما، وخاصًة يف باب الممنوع من الصرف يقولون 

 مما ُيمنع من الصرف ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وشبههما.

هه كابن مالك كما رأيتم يف األلفية، اعترب والمعنى واحد، فمن عرب بفعالل وشب

أصالة الحروف قال فعالل أقوى هو األصل، ألن حروفه أصلية إال ألف الجمع، 

فجعله األصل وما سواه شبه له، ومن عرب بمفاعل اعترب أنه أكثر وأشهر يف 

االستعمال، وهذا اصطالح وال مشاحة يف االصطالح لكن نعرف أن المعنى 

 واحد.

على كان هذه الصيغة، على هذا الوزن، وزن يتكون من خمسة أحرف، يراد ما 

الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان، وبعده حرفان أولهما مكسور أو ثالثة أحرف 

َوِبَ َعالَِل ": أولها مكسور وثانيها واو مدية، وهكذا هو قول ابن مالك 

 ."َوِشْبِ هِ 

ما الذي ُيجمع على فعالل  :السؤالاآلن عرفنا المراد بفعالل وشبه فعالل، 

  : ِ ل ابن مالِّ وشبه فعالل؟ يف ذلك 

ةةةةةةةةةةا  َِ  َوبَِ َعالِةةةةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

 َمَعى َما َغْيرِ  ِمنْ  

إًذا ُيجمع على فعالل وشبه فعالل ما كانت حروفه أكثر من ثالثة، الرباعي، 

 من غير ما مضى. الخماسي، السداسي،

من غير األشياء التي ذكرت من قبل، ولم يذكر من قبل إال ما يتعلق بالثالثي 

المزيد، فقوله إن فعالل وشبه فعالل ُيجمع عليه كل ما ارتقى على الثالثة ماذا 

يشمل، كل ما ارتقى عن الثالثة ماذا يشمل؟ يشمل رباعي مجرد، والرباعي المزيد 
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 سي المزيد.والخماسي المجرد والخما 

سداسي يصير مزيد، يعني مجرد ما تزيد فيه صار سداسي ما يف سداسي 

 شيء خامس يشمل الثالثي المزيد، هو قال ما فوق الثالثة، يشمل 
َّ

مجرد، وبقي

الرباعي المجرد والمزيد، والخماسي المجرد والمزيد ويشمل الثالثي المزيد، 

 صار فوق الثالثة. الثالثي إذا زدت فيه حرًفا أو حرفين أو ثالثة

 مجرًدا، وهذا سيأيت يف باب 
َّ

ما اشرتطنا شيًئا إذا كانت الحروف أصلية ُسمي

 التصريف، لكن سنقدم مقدمة سريعة ألنننا سنحتاج إليها اآلن.

 : إما مجرد أي كل حروفه أصلية.فاٍس 

 : أي فيه حرٌف زائد أو أكثر.أو مز د

  :األمساء اجملردة ثالثة أنواع 

 ْالم ر  مرل قمر، بحر.الرال   

 .الرباع  الم ر : مرل جع ر، وبرْن 

 ،َ هذا مجرد كل  والخماس  الم ر : و   نا ر مرل س رجل، وفرد

 حروفه أصلية

إذا زيد فيه، كم يزاد فيه من حرف؟ قد يزاد فيه حرف ويكون  الرالْ  الم ر :

يصل إلى ستة ثالثًيا مزيد بحرف، وقد يزاد فيه حرفان، وقد يزاد فيه ثالثة، ف

 أحرف.

 فقد يزاد فيه حرف، وقد يزاد فيه حرفان. وأما الرباع  الم ر :

قد يزاد فيه حرف، إًذا االسم الذي ُيجمع يعني الذي  والخماس  الم ر :

يدخله التصريف يعني األسماء العربية المعربة ال تقل عن ثالثة وال تزيد عن ستة، 
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ربًيا معرًبا قد يكون مبنًيا مثل ذهبُت التاء إن قلت عن ثالثة فاعلم أنه ليس اسًما ع

 حرف أو هو حرفين، هذه مبنيات، لكن معرب ما يف، أقل شيء ثالثة.

وقد يصل بالزيادة إلى ستة ومن النادر أن يصل إلى سبعة، فهذه مقدمة 

سنحتاج إليها وتفاصيلها ستأيت يف باب التصريف، فالرباعي المجرد: قلنا نحو 

مجرد: نحو سفرجل، والرباعي المزيد مثل ُمدحِرج من جعفر، والخماسي ال

 َدحرج، ثم قلنا ُمدحِرج، صار رباعي مزيد بالميم.

 مثل قرطبوس، كل حروفه أصلية إال الواو. الخماس  المز د:

وهو األكثر طبًعا يف اللغة، مثل مسجد مزيد بالميم، جوهر  الرالْ  المز د:

 ون، ُمستخِرج مزيد بالميم والسين والتاء.مزيد بالواو، ُمنطلِق مزيد بالميم والن

؛ أي ما ُذكِر أنه ُيجمع على جمٍع "َمَعى َما َغْيرِ  ِمنْ " : قال ابن مالِّ

سابق من قبل ال ُيجمع على فعالل أو شبهه، وإنما فعالل وشبهه، لما ال ُيجمع على 

 ما سبق، نحو أحمر، أحمر هذا ثالثي مزيد بالهمزة يف أوله.

د يف أفعل ومؤنثه فعالء، مثل لكن سبق أن أح مر ُيجمع على ُفُعل، ُفُعل َيَطرِّ

أحمر وحمراء، تقول ُحمر يف جمع أحمر ويف جمع حمراء، إًذا أحمر ونحوه سبق 

 أنه ُيجمع على ُفُعل.

سكران؛ هذا ثالثي مزيد بحرفين، سكران لكن سبق أنه ُيجمع على فعلى 

 ى.سكرى، وعلى فعالى سكارى، وعلى ُفعالى ُسكار

 صائم؛ ثالثي مزيد بألف، لكن سبق أن نحو صائم ُيجمع على فثَعل وُفعال.

رامي كذلك سبق أنه ُيجمع على ُفعلة على رماه، كربى؛ مزيد بألف، سبق أن 

ُفعلة مؤنث أفعل، ُتجمع على ُفعل ُكُبر، فهذه ونحوها ال تجمع على فعالل، وشبه 

 فعالل.
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أو شبه فعالل، هي الحروف  والذي يحدد وزن الجمع هنا هل هو فعالل 

األصلية والزائدة كما سبق، إن كانت الكلمة فيها أربعة حروف أصلية فالجمع 

سيكون على ماذا؟ على فعالل، وإن كانت الكلمة ليس فيها أربعة حروف أصلية 

 فجمعها حينئٍذ على شبه فعالل.

 إًذا فالرباعي المجرد ُيجمع على ماذا؟ فعالل.

مع على فعالل، قلنا فعالل ُيجمع عليه ما فيه أربعة حروف الرباعي المزيد؟ ُيج

أصلية، الرباعي المجرد فيه أربعة حروف أصلية، والرباعي المزيد فيه أربعة 

 حروف أصلية، إًذا فالرباعي المجرد على فعلل، والرباعي المزيد على فعالل.

والخماسي المجرد على فعالل ألن فيه أربعة حروف أصلية، والخماسي 

لمزيد على فعالل، يبقى الثالثي المزيد مما لم ُيذكر من قبل، هو الذي ُيجمع على ا

 .-إن شاء اهلل تعالى–شبه فعالل، على التفصيل الذي سيأيت 

  :إًذا فعالل ُيجمع عليه أربعة أشياء 

 الرباعي المجرد. ا ول:

  
َّ

الرجل،  مثل: جعفر، وجعافر، والجعفر يف اللغة هو النهر الصغير، وبه ُسمي

من معاين الكرم، ومن ذلك ِزبرج وزبارج، والزبرج اسم للزينة، كل الزينة تسمى 

زبرج، ومن ذلك برثن وبراثن وهي مخالب السبع، هذه رباعيات مجردة فُجِمعت 

 على فعالل، ومثل ذلك بلبل وبالبل، وفندق وفنادق إلى آخره.

 الخماسي المجرد. والراين الِب    مع على فعالل:

 يقول ابن مالك:  وفيه

ْر َ  َماِس  ج  َيا ِ  أْنِا  اآلِخرَ  َوِمْن خ  ِِ  بِاْل
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يقول: إذا جمعت الخماسي المجرد فإنك تجمعه على فعالل، وتحذف منه 

 الحرف الخامس.

ْر َ  َماِس  ج   اآلِخرَ  َوِمْن خ 

 يعني من الخماسي حالة كونه مجرًدا أخره أي محذوف اآلخر.

َيا ِ " ِِ احذف آخره قياًسا، مثل سفرجل، هذا خماسي مجرد،  ؛ يعني"أْنِا بِاْل

كيف تجمعه؟ الجمع ال يتجاوز األربعة، البد أن تعيده إلى أربعة، لكي تستطيع أن 

تجمعه، وكذلك سيأيت يف التصغير، التصغير كالجمع، إًذا البد أن تحذف الخامس 

ق وهو حرف الالم سفرجل، فتجمع الباقي على فعالل فتقول: سفارج، وفرزد

 الشاعر المعروف الفرزدق، اجمع فرزدق ستحذف 
َّ

وهي قطعة العجين وهبا سمي

القاف وتقول: فرازد؛ أي قطعة العجين، تعرف قطعة العجين اذهب للخباز 

 وسرتى ُيجمع قطع الجين، تقول أعطني فرزدقًة.

نعم سواًء ُيصنع منها الخبز أو ُيصنع منها أنواع كثيرة جًدا، ومن ذلك 

لمرأة العجوز، جحمرش نجمعها بحذف الشين فنقول جحامر، جحمرش وهي ا

قلنا يف فرزدق نحذف القاف ونقول فرازد، جحامر، نحذف الشين، احذف 

 الخامس جحامر.

ألن الخماسي ما ُيجمع، فالبد تحذف الخامس لكي تبقى أربعة أحرف ثم 

 تجمعها، تقول جحامر، أنت لو أردت أن تجمع الخماسي ما تستطيع.

آلن بعض التفاصيل، ومن ذلك خدرنق: وهو العنكبوت، اجمعه سيأيت ا

  :ْ  قال ابن مالِّ بحذف القاف خدارن، 

ةةةةةةبِْيه  بِاْلَمِزْ ةةةةةةِد َقةةةةةةْد  ابِةةةةةةع  اْلشَّ  َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ    َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ    ْحةةةة

يعني أن الخماسي كما عرفنا يجب أن ُيحذف منه حرٌف عند جمعها لكي  
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ربعة فيمكن أن ُيجمع، والمحذوف هو الحرف الخامس كما سبق، إال يعود إلى أ 

إذا كان الحرف الرابع منه يشبه حروف الزيادة، وهي حروف سألتمونيها العشرة، 

فإذا كان الحرف الرابع ُيشبه حروف سألتمونيها فيجوز أن تحذف الخامس وتبقي 

 الرابع ويجوز أن تحذف الرابع وتبقي الخامس.

  ِا الحر  الرابع  شبه  رو  سألتم ني ا؟ كيا نِ ل إن 

إما أن يكون بلفظ حروف سألتمونيها، يعني يكون سين يكون نون،  ال  اب:

وإن كان أصاًل لكنه أشبه يف اللفظ حروف سألتمونيها أو أشبه جروف سألتمونيها 

يف المخرج، يعني كان من مخرج حروف سألتمونيها، مثل الدال، الدال ليست من 

 لتمونيها لكنها تشبه التاء يف المخرج.حروف سأ

من األمثلة على ذلك خدرنق، ما معنى خدرنق؟ عنكبوت، خدرنق إما أن 

تحذف الخامس القاف فتقول: خدارن كما سبق، أو تحذف الرابع ألن الرابع نون، 

وهو يشبه النون يف سألتمونيها، فإذا حذفت النون ستبقي القاف فتقول يف جمعه 

 خدارق.

جمع خدرنق أن نتقول خدارن بحذف الخامس أو خدارن بحذف  فلك يف 

الربع ألن الرابع يشبه حروف الزيادة، ومن ذلك فرزدق، الحرف الرابع دال وهو 

 يشبه التاء يف المخرج وإن كان أصاًل.

فلك أن تحذف القاف على األصل فتقول فرازد، ولك أن تحذف الدال الرابع 

ي الخامس القاف فتقول فرازق، كالهما ألنه يشبه حروف سألتمونيها وتبق

 صحيح.

ومن ذلك خورنق، وهو قصر النعمان بن المنذر، لك أن تقول يف جمعه 

خوارن فتحذف القاف أو خوارق فتحذف النون ألن النون يف خورنق تشبه حروف 



 

 
e 

g h 

f  71 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 سألتمونيها.

الرباعي المزيد، والرباعي المزيد كما سبق إما  الرالَ مما    مع على فعالل:

 :يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين، ويف ذلك يقول ابن مالك  أن

ةةةه  َمةةةا  ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ  ةةةَد اْلَعةةةاِ ب اْلر 

 َوَدا ِ

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

كلمة لِينًا سبق أن أشرنا يف أكثر من بيت سابق أنه يصح يف ضبطها كسر الالم  

تح َلينًا فتكون مخففًة من اللين، وبالوجهين لِينًا، فتكون مصدًرا ويصح فيها الف

 جاءت نسخ األلفية، يقول ابن مالك يف البيت السابق: 

إن الرباعي المزيد يجب حذف زوائده عند الجمع، لكي يعود إلى أربعة 

أحرف فيمكن أن ُيجمع، إال إذا كان الحرف الزائد حرف لينًا قبل آخره، فإنه ال 

 آخر الجمع. ُيحذف ولكنه ُيجعل ياًء قبل

 نعيد القاعدة ثم نطبق عليها، يقول ابن مالك:

ةةةه  َمةةةا  ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ  ةةةَد اْلَعةةةاِ ب اْلر 

 َوَدا ِ

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

الرباعي المزيد عند جمعه يجب أن تحذف زوائده، لكي يعود إلى أربعة  

إنه ال ُيحذف ولكنه ُيجعل ياًء قبل أحرف، إال إذا كان الزائد حرف ليٍن قبل آخره، ف

 آخر الجمع.

ُمدحرج ومتدحرج، ُمدحرج من دحرج، دحرج رباعي ومدحرج  مرال يلِّ:

رباعي مزيد بالميم، متدحرج األصل دحرج، ثم زيدت التاء تدحرج، ثم قنا 

متدحرج فصار رباعًيا مزيًدا بالميم والتاء، فمدحرج رباعي مزيد بحرف، 

 بحرفين.ومتدحرج رباعي مزيد 

كيف نجمع؟ نحذف الزوائد ونعيد الكلمة إلى أربعة حروف، فنجمع حينئٍذ 

على دحارج، نجمعهما مًعا على دحارج، كذلك مبعثر ومتبعثر، نجمعهما على 
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بعاثر، طبًعا الكالم اآلن إذا جعلتهما اسًما وأردت أن تجمعهما جمع تكسير، أما  

 السالمة ما فيه إشكال. إذا أردت أن تجمعه جمع سالمة فسبق ذلك، جمع

ُمدحرج مدحرجات مدحرجون، متبعثرون متبعثرات، جمع السالمة انتهينا 

منه، الكالم اآلن على جمع التكسير، كذلك زلزل وزلزال، زلزلة بزيادة التاء، 

 وزلزال بزيادة األلف نجمعهما على زالزل.

كذلك وسوسة، ووسواس أو َوسواس نجمع كل ذلك على وساوس، بخالف 

حو قرطاس، قرطاس رباعي مزيد باأللف قبل آخره نجمعه على قراطيس ما ن

نحذف األلف وإنما نجعلها يف الجمع ياًء قبل األخير، قراطيس على وزن فعالل، 

وكذلك عصفور عصافير، وقنديل قناديل، ومنديل مناديل، وسرداح سراديح، 

 وهي الناقة العظيمة، سرداح سراديح فهذا قوله: 

ةةةه  َمةةةا َوَدا ِةةةَد ا ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ   ْلَعةةةاِ ب اْلر 

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

العادي يف البيت وزائد العادي الرباعي، العادي هذا اسم فاعل من عدا بمعنى  

جاوز، العادي يعني المجاوز، أي الذي عدا وجاوز األحرف األربعة األصلية، 

وجاوزها من الحروف الزائدة، يجب أن عندك أربعة أحرف أصلية، الذي عادها 

 ُيحذف.

لماذا قال ابن مالك حرف لين قبل اآلخر، قال: لم يكن لينًا إثره الذي ختم، ما 

الحرف الذي يختم الكلمة؟ الحرف األخير قبله حرف لين، لماذا قال حرف لين 

 ولم يقل حرف مد؟ ليشمل نحو فردوس، ُيجمع على فراديس، وفرعون فراعين.

ن أن الواو واأللف والياء تسمى حروف علة مطلًقا فإن سكنت وقبلها وتعرفو

 ما يناسبها فحرف مٍد إذا سكنت وقبلها ما يناسبها فهي حرف مٍد وليٍن وعلة.

وإن سكنت وقبلها حركة ال تناسبها يعني سكنت وقبلها فتحة وذلك يف الواو 
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ا ال يكون إال والياء، مثل خوف وبيت، فتسمى حرف لين وعلة، فإن تحركت وهذ

يف الواو والياء فتسمى حرف علة فقط، فقال حرف لين لكي يشمل حرف المد، 

ولكي يشمل ما ليس بحرف مد نحو فرعون وغرنيق، غرنيق لغٌة يف الغرنوق، 

 ُيجمع على فراعين وغرانيق.

 ...الرابع مما   مع على فعالل:

 (.105:24@)  الب:

 ال يحذف وإنما ُيجعل ياًء. الشيخ:

 (.105:33@) ب: ال

اللين ُيطلق على كل ذلك، ال يف اللغة عند اللغويين ُيطلق على كل  الشيخ:

ذلك، أما التفصيل عند المجودين فهم الذي يفصلون، ويجعلون المد ما كان 

ساكنًا وقبله حركة متجانسة، واللين ما كان ساكنًا وقبله فتحة يف الواو والياء هذا 

 اللغة ال.على اصطالح المجودين أما يف 

 هو الخماسي المزيد. قلنا الرابع مما   مع على فعالل:

كيف نجمع الخماسي المزيد؟ سبق يف الخماسي األصلي أن تحذف الحرف 

 الخامس أو الرابع إذا كان يشبه حروف سألتمونيها، هذا سبق.

فوق ذلك اآلن إذا كان خماسًيا مزيد ستحذف معه الحرف الخامس أو الرابع 

الزيادة لكي يبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه، نحو ماذا؟ ستحذف حروف 

نحو قِرطبوس، أو َقرطبوس، َقرطبوس خماسي القاف والراء والطاء والباء والسين 

 أصول.

ومزيد بالواو، فجمعه قياًسا على فعالل قراطب، تحذف السين، وأما الباء فإهنا 
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 ال تشبه حروف سألتمونيها. 

وكذلك الناقة العظيمة الشديدة، ومن ذلك والقرطبوس هو الداهية، 

خندريس، وهي من أسماء الخمر، حروفه أصلية، إال الياء المدية قبل آخره، ما 

 جمع خندريس؟ خنادر.

 هي ليلة المحاق والخمر.  الب:

 خندريس من أسماء الخمر ال من أسماء الخمر. الشيخ:

 خندريس بالراء أو الالم؟  الب:

 بالراء خندريس. الشيخ:

ما جمع أخطبوط؟ هذا السؤال الذي يكثر يف المسابقات، أخطبوط هذه كلمة 

 معرب، وقيل يف 
ٌ

حديثة، ليست يف المعجمات من الكلمات المولدة أعجمي

تعريبه أخبوط، لكن المشهور أخطبوط، اآلن نريد أن نجمعه، فليس لنا يف جمعه 

 إال القياس.

لكن إذا أردنا أن نجمعه جمع إما باأللف والتاء فال إشكال فيه أخطبوطات، 

تكسير، فكيف سيكون قياسه؟ هل أو ثالثي، طبًعا هو مزيد، ثالثي مزيد أم رباعي 

مزيد أو خماسي مزيد؟ ثالثي مزيد ما حروفه األصلية الثالثة؟ الخاء والباء 

 والطاء، والطاء األخرى زائدة، لكن حروف الزيادة حروف سألتمونيها.

اد يف اللغة العربية استقصاًء هي حروف سألتمونيها، حروف الزيادة هي التي تز

فالطاء ليست من حروف سألتمونيها، فمجرد أن نقيس على اللغة فلن نقول إن 

الطاء زائدة ألن الطاء ما تزاد يف اللغة العربية، هي كلمة أعجمية، لكن اآلن نريد أن 

أصل والطاء أصل  نجمعها يعني البد أن نخضعها لقواعد اللغة، قياًسا نقول الخاء

 والباء أصل، والطاء األخرى أصل، ألن هذه يف العربية ليست من حروف الزيادة.
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أما الواو هذه مدية وواضح أهنا زائدة، وأما الهمزة يف أولها فهل القياس أن نقل 

إهنا أصلية؟ فتكون كلمة خماسية أم نقول زائدة؟ فتكون رباعيه؟ القياس أن الهمزة 

 عندهم تقول الهمزة ال تأيت أصاًل مع ثالثة أصول.زائدة، يف قاعدة 

الهمزة ال تأيت إذا وجدت ثالثة حروف أصلية فال تأيت معها همزة زائدة، ما 

تأيت معها همزة أصلية، فالقياس أن نقل إن الهمزة زائدة قياس ذلك أن أخطبوط 

 رباعي مزيد بالهمزة والواو، فكيف سنجمعه حينئٍذ؟ 

قى؟ ُتحذف ألهنا زائدة، والواو نحذفها وتبقى؟ تبقى ألهنا الهمزة نحذفها أو تب

مد يف قبل األخير إًذا تقلب ياء فنقول يف جمع أخطبوط خطابيط، أخطبوط 

 خطابيط.

الميم أين تأيت هبا ميم ما فيها ميم، يف الجمع تأيت بنفس الكلمة وتجمعها، 

 .-واهلل أعلم-أخطبوط إما أن تقول أخطبوطات، أو تقول خطابيط هذا القياس 

انتهينا من فعالل وأنه يكون جمًعا للرباعي المجرد والرباعي المزيد 

 شبه فعالل، وهي أوزان كثيرة ُيجمع 
َّ

والخماسي المجرد والخماسي المزيد، بقي

 عليها الثالثي المزيد من غير ما مضى.

أحضر ثم يضيق الوقت، أخشى أن أتركه ثم أنساه، األسئلة مهمة األسئلة ألهنا 

 ...ما تأيت إال من إشكال، فالبد من اإلجابة عن هذا اإلشكال بحسب

نرتكه مع الدرس القادم، الدرس القادم سنكمل ما بقي مكن الباب الذي 

، هل -إن شاء اهلل–يتواصل الشرح، فإذا انتهينا فسنعود إلى األبيات التي قفزناها 

 لكم من سؤال يا إخوان.

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن

 

¹ 
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 الدرس اخلامس والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

يلة ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الل

االثنين السادس عشر من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة 

 .وألف من هجرة المصطفى 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل  

–وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-عليه رحمة اهلل

ويف بداية الدرس أحب أن أنبه إلى أنه ال درس يف األسبوع القادم ألنه إجازة، 

 .-بإذن اهلل تعالى–ثم نعاود الدرس مرة أخرى يف األسبوع الذي بعده مباشرة 

فعالل "ما زال الكالم على جمع التكسير وكنا قد توقفنا عن الكالم على 

  فعالل    مع عليه أربعْ أشياُّ:وعرفنا أن  "وشبهه

 . الرباع  الم ر 
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 .والرباع  المز د 

 . والخماس  الم ر 

 .والخماس  المز د 

أنه ال ُيجمع عليه إال ما كان فيه أربعة أصول، فيدخل  :"فعالل"الخالصْ يف 

يف ذلك الرباعي المجرد والمزيد، ويدخل يف ذلك الخماسي المجرد والمزيد؛ 

 فيمكن جمعه.ألننا سنحذف منه حتى يعود بعد ذلك إلى أربعة أحرف 

وعرفنا أن المراد بشبه فعالل ما كان مشاهبًا لهذه الصيغة يف  :"شبه فعالل"أما 

 العدد والهيئة.

 أي يف عدد الحروف؛ أي على خمسة أحرف. يف العد :

يعني أن يكون الحرف الثالث ألًفا قبله حرفان مفتوحان، وبعده  ويف ال ي ْ:

 حرفان أولهما مكسور.

ا مكسور وثانيها ياٌء مدية، هذا شبه فعالل، وشبه فعالل أو ثالثة أحرف أوله

 أوزاٌن كثيرة جًدا لن الذي ُيجمع عليه شيٌء واحد، وهو مزيد الثالثي.

ماذا ُيجمع عليه؟ مزيد الثالثي، ومزيد الثالثي له صيٌغ كثيرة،  "شبه فعالل"

الثة أحرف، ألن الثالثي إما أن يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين، وإما أن يزاد بث

 ولكل ذلك أوزاٌن وصيٌغ مختلفة.

كما ذكرنا أوزاٌن وصيغ مختلفة، ما ُذكِر منها من قبل، ما ُذكِر أنه  مز د الرالْ :

يجمع على وزن من أوزان جموع الكثرة السابقة، فإنه ال ُيجمع حينئٍذ هنا، فلهذا 

ُذكِر من قبل ، أي أن مزيد الثالثي الذي سبق أن "من غير ما معى"قال ابن مالك 

 ال ُيجمع هنا على شبه فعالل.
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 ابتدأ ابن مالك الكالم على ما ُيجمع على شبه فعالل بقوله:  

سةةةةَتْد ض َأِدْل   والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةْن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إِْي بِبِنَةةةةةا اْلَ ْمةةةةةِع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  واْلِمةةةةي   َأْوَلةةةةى ِمةةةةْن ِسةةةةَ ا

 

ةةةةةةه  إِ    اوالَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل  َِ  ْن َسةةةةةةَب

ِ  أْن َجَمْعةةَع َمةةا   ِِ ٍَ اْلةةَ اَو اْ ة  واْلَيةاَُّ 

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد     وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  َكالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل َمةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

بدأ اآلن يتكلم يف تفاصيل ما ُيجمع على شبه فعالل من مزيد الثالثي، ألن  

ي له أوزاٌن مختلفة، فما كان ُيجمع على صيغة سابقة من صيغ جموع مزيد الثالث

 من هذه الصيغ وهي كثيرة، فإنه ُيجمع على 
َّ

التكسير فال ُيجمع هنا، وما بقي

 فعالل.

إذا جمعت المزيد الثالثي فأنت تنظر يف الحرف  : نا و ِ ل ابن مالِّ 

كان الزائد حرًفا واحًدا الزائد، هل الزائد حرف، أم حرفين أم ثالثة أحرف، فإن 

 فإنه ال ُيحذف، إذا كان الزائد حرًفا واحًدا فإنه ال ُيحذف، بل يبقى يف الجمع.

مسجد، نجمعه على مساجد، مع أن مسجد ثالثي مزيٌد بالميم، مزيٌد  من يلِّ:

بحرٍف واحد، فنجمعه على مساجد على وزن مفاعل، نقول مفاعل ألن الحرف 

 الزائد الميم مفاعل.

مصنع ومصانع، ومنرب ومنابر، وملعب ومالعب، ومدرسة كذلك  لِّ:وكِ

 مدارس، ألن تاء التأنيث ال تعد، تاء التأنيث تدخل لمعنى التأنيث وال تعد.

ما الحرف  "جوهر"...، .ُيجمع على جواهر، على وزن وإيا قلنا ج  ر:

يبقى بلفظه  الزائد؟ الحرف الزائد الواو، جوهر من جهر، إًذا الحرف الزائد البد أن

يف الجمع، جواهر، على وزن فواعل، وسيأيت تفصيل ذلك يف باب التصريف، إًذا 

 جواهر على وزن فواعل، فواعل شبه فعالل.
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 كوكب المزيد الواو، كواكب فواعل. وكِلِّ:

جامع جوامع، ما وزنه؟ جوامع فواعل، ألن ألف جامع تنقلب واًوا  وكِلِّ:

 فتكون فواعل.

أفضل جمع تكسير، فنقول: أفاضل، أفضل أفعل، ثالثي  وإذا أردنا أن نجمع

مزيٌد بالهمزة، إًذا الهمز سيبقى يف الجامع وستقولها بلفظها يف الجمع فنقول 

أفاضل على وزن أفاعل، أفاعل أيًضا شبٌه لفاعلل، وكذلك أصغر وأصاغر، وأكرب 

 وأكابر.

ذا من ه "صيرف"أول وأوائل، على فقوٍل مشهور، فإذا قلنا  ومن يلِّ:

جمعه صيارف على وزن فيالعل،  "صيرف"صرف، مزيٌد ثالثي مزيٌد بالياء، 

وكذلك ضيغم وضياغم، وذكرنا من قبل علقى، اسم نبت ُيجمع على فعالي، 

 فيقال: عالقي، أو عالقل، على وزن فعالي.

فلهذا قلنا من قبل إن شبه فعالي كثير، ألنه يختلف باختالف الحرف الزائد، 

وقالوا شبه فعالل؛ ألهنا كثيرة، بداًل ما يعدوهنا واحًدا واحًدا قالوا شبه لفظه ومكانه 

 فعالل فدخل فيه كل ذلك.

 لماذا إذا كان الزائد حرًفا واحًدا لم نحذفه وإنما أبقيناه يف الجمع؟ 

ألن الكلمة الثالثية إذا زيدت بحرف صارت رباعية،  ال  اب عن يلِّ:

 تكسير؟ ُيجمع.والرباعي ُيجمع أو ال ُيجمع جمع 

وكذلك لو كان المزيد حرفين ثانيهما حرف مد قبل اآلخر، وكذلك لو كان 

الزائد حرفين ثانيهما حرًفا مزيًدا قبل األخير، نحو أسطول، أسطول مزيد بالهمزة 

 يف أوله ومزيد يف الواو قبل آخره، إال أن الواو مدية.

فقد سبق أن كل مد قبل هل نحذف الزيادتين أم نبقيهما؟ أم المد قبل األخير 
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األخير يبقى يف الجمع لكنه ُيجعل ياًء، وتبقى على ذلك زيادة واحدة فتبقى، فنقول  

يف جمع أسطول أساطيل، أساطيل الواو بقيت لكنها ُجعلت ياًء قبل اآلخر والهمزة 

بقيت، وكذلك لو قلنا مفتاح من فتح، وهو مزيٌد بالميم وباأللف المدية قبل 

مفاتيح ال نحذف شيًئا من الزيادتين، وكذلك مزالج ومزاليج، إلى اآلخر، فالجمع 

 آخره.

ولو قلنا مجنون مجانين كذلك، ومشروع مشاريع كذلك، األمثلة كثيرة،  

ويكون يف الرجل الماضي يف األمر إذا أراد شيًئا مضى فيه وال يلتفت يمينًا ويساًرا 

كان ماضًيا يف األمور، إذا  "رجٌل إصليط"، "إصليط "وال يغير رأيه، يقول:

بالصاد، مزيٌد بالهمزة والياء، والجمع لو ما سمعنا له جمًعا سماعًيا  "إصليطٌ "

وهكذا، من  "مصاليط"؟ "المصلوط"، وأما "أصاليط"نجمعه جمًعا قياسًيا على 

 كلمة صلط، صلط الشيء إذا برز، كأنه برز إلى ما يريد غير ملتفٍت إلى غيره.

ى الثالثي حرفين، إن كان المزيد، كان الثالثي المزيد فإن كانت الزيادة عل

 مزيًدا بحرفين أو بثالثة أحرف، فماذا نفعل هبا عند جمعها جمع تكسير؟ 

نحذف من الزيادتين إحداهما، ومن ثالث الزيادات زيادتين لتبقى  ال  اب:

 الكلمة على أربعة أحرف ويمكن جمعها.

لكلمة الخماسية إذا كان بآخرها حرف ال ُيجمع جمع تكسير إال الرباعي، أو ا

مد، فالبد أن تحذف من الثالثي المزيد بحرفين حرًفا، وتحذف من الثالثي المزيد 

 بثالثة أحرف حرفين، ليبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه.

ما الذي نحذفه من هذه الحروف الزائدة؟ لو سميت مثاًل  لكن السؤال:

أو سميت شركة أو سميت اكتشاًفا، ثم أردت  "منطلًقا"، سميت رجاًل "منطلًقا"

أن تجمعه بعد ذلك، فعندك حرفان زائدان الميم والنون، فالبد أن تحذف 



 

 
e 

g h 

f  81 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 أحدهما، فما الذي تحذفه؟

قال النحويون: باستقراء كالم العرب يجب أن يبقى من حروف الزيادة ما له 

حرف اآلخر، ما مزية، يبقى من الحروف الزيادة الحرف الذي له مزية، وُيحذف ال

 هذه المزية؟ 

من هذه المزايا: أن يكون الحرف الزائد متصدًرا يف أول  ج: المزا ا متعد ة،

 الكلمة هذه مزية، الحرف المتصدر أولى من البقاء من الحرف غير المتصدر.

 أن الحرف المتحرك أولى من الحرف الساكن. من المزا ا:

ى أولى من الحرف الزائد الذي ليس أن الحرف الزائد الذي له معن من المزا ا:

 له معنى.

 أن الحرف الزائد الصحيح أولى من الحرف المعتل. ومن المزا ا:

فهذه من هم المزايا التي تجعل للحرف الزائد مزية على غيرها، فعلى ذلك لو 

 ."مطالق"وأردنا أن نجمعه، فنقول يف جمعه:  "منطلق"نظرنا إلى 

مزية متصدرة والنون غير متصدرة ومتحركة، حذفنا النون وأبقينا ألن لها 

والنون ساكنة، ولها معنى، وهي الداللة على اسم الفاعل، ألن اسم الفاعل يبدأ 

 بميم مضمومة، والنون ليس لها معنى.

على وزن مفاعل، وكذلك مثاًل لو سميت بمعترب، ثم جمعته،  :"م الق"

 مخارج وهكذا. تجمعه على معابر، وُمستخِرج أو ُمستخَرج تجمعه على

تقول العرب ألندد، ألندد بمعنى ألد، هذا رجل ألد أي ألد الخصومة، أو ألندد 

 أو رجٌل يلندٌد أي ألد يف الخصومة.

واضح أن األصول الالم والدال والدان يف الجميع، فإذا قلت: ألندد، فالهمزة 
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تبقي النون؟ الزائدة والنون زائدة، فإذا جمعته على شبه فعالل، فستبقي الهمزة أم  

تبقي الهمزة ألهنا متصدرة ومتحركة، ما لها معنى ألهنا متصدرة ومتحركة، 

فتجمعها على ألندد، احذف النون، تبقى همزة والم ودال ودال أربعة، فنجمعها 

ألم ترى الحرف األخير وقبل األخير من جنٍس واحد؟  "أالدد"على: نقول 

هؤالء أالّد يف الخصومة، هو األصل  "أالدّ "القياس أن يحدث بينهما إدغام، فنقول 

 ."أالدد"

نبقي الياء ونحذف النون فنجمعها  "يلندد"ما وزهنا؟ أفعال، وكذلك  "وأالدّ " 

 ."يفاعل"على وزن  "يالّد"على 

 (.18:24@)  الب:

هذه ألف أفاعل، ألم نقل إن فعالل وشبه فعالل البد أن يكون فيها ألف  الشيخ:

 بعدها حرفان، هذه ألف الجمع.قبلها حرفان متحركان، و

 أعني الذي شرحته قبل قليل لكم:  ، و ِا    ق ل ابن مالِّ

سةةةةَتْد ض َأِدْل   والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةْن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إِْي بِبِنَةةةةةا اْلَ ْمةةةةةع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  واْلِمةةةةي   َأْوَلةةةةى ِمةةةةْن ِسةةةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إِْن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

هي التي تبقى من حروف الزيادة،  "مستدعي"إن الميم يف كلمة  ل: ِ  

ونحذف السين والتاء، لماذا أبقينا الميم وأزلنا السين والتاء؟ ألن الميم متصدرة 

 ومتحركة وال معنا.

ِخْل  "لماذا ما أبقينا الحروف الزائدة كلها؟  َما م  ا   َِ ؛ ال ُيجمع " إِْي بِبِنَا اْلَ ْمع َب

 والثالثي. إال الرباعي

َ   ِمنْ  َأْوَلى واْلِمي    ا ِسَ ا َِ  بالَب

هذا حكم عام يقول الميم المضمومة يف أول الكلمة والمفتوحة أولى من 
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غيرها بالبقاء ألن لها معنى، الميم تأيت يف اسم الفاعل واسم المفعول وتأيت يف 

هي المصدر الميمي واسم المكان، واسم الزمان إلى آخره، فهي تأيت لمعنى، ف

 أولى لغيرها من البقاء.

ه   والَيا والَ مز     ِمرل 

ا " أي مثل الميم، َِ إي إن جاء يف صدارة الكلمة فال تكون لهما مزية ؛ "إِْن َسَب

 :  ْ  قال ابن مالِّ بالتصدر،

ِ  إْن جَمَعةْع مةةا  ِِ ٍَ اْلةَ اَو اْ ة  والَيةاَُّ 

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

زيد بالياء والنون  "حزب"ثالثي من  "حيزبون"ا نحو كلمة يقول: لو جمعن 

، مزيٌد بالياء والواو "حزب"ثالثي مزيد بثالثة أحرف، من  "حيزبون"والواو، 

 والنون.

فهذه تبقى يف الجمع وُتقلب وُتجعل ياًء كما عرفنا  أما ال او المد ْ قبل ا خير:

 ين الياء وبين النون.من قبل، فال كالم عليها، يبقى الكالم والمفاضلة ب

ما الذي ُيحذف وما الذي يبقى منهما؟ ما الذي له مزية؟ الياء أم النون يف 

 ؟ الياء."حيزبون"

لماذا الياء؟ ُمصدرة، والنون غير مصدرة، الياء حرف علة، والنون حرف 

 صحيح، والياء ساكنة والنون متحركة، إًذا النتيجة اثنين واحد.

 (.22:22@)  الب:

تجد كثر من أمر تفاضل به كن يبقى التفضيل يكون للنون، أن س الشيخ:

 التفضيل يكون للنون، ألنه يبقى حرف صحيح، وهو أقوى من حروف العلة.

يكفي مزية واحدة، بما أن لها مزية فيكفي، فُيجمع حينئٍذ بإثبات النون وحذف 
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ائدة تبقى حزابين، على وزن حزابين فعاليل النون ز "حيزبون"الياء فنقول يف جمع  

 نقول فعاليل، وهو أيًضا شبه لفاعلل. "حزب"بلفظها يف الميزان، من 

المرأة العجوز ولها أسماٌء كثيرة المرأة العجوز؛ ألن لها صفات،  "حيزبون"

.. .المرأة العجوز قد تكون مثاًل يف صحة أو يف قوة أو يف ضعف أو يف سمن، أو يف

 فلها أسماء كثيرة.

 (.23:53@)  الب:

 تبقى الميم مداعي وتحذف الياء مثل قاٍض مداٍع. "مستدعي" خ:الشي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد    وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل َمةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

يقول: إذا لم يكن للحرفين الزائدين مزية ألحدهما، على اآلخر أي تساويا يف  

وية، فحينئٍذ أنت بالخيار، إن شئت أن تحذف المزايا لكٍل منهم مزية أو مزايا متسا

، وهو الجريء الذي "سرندى"األول، وإن شئت أن تحذف اآلخر، من ذلك: 

يمضي يف األمر يقال له رجٌل سرندى من سرد، الجريء سرد إًذا فالزائد يف 

 النون واأللف. "سرندى"

 المزية للنون. :من  يَ التصدر

 ن.كالهما ساك :من  يَ التحري والسك ن

النون ال معنى لها، واأللف يقولون زيدت لإللحاق،  من  يَ المعنى:

 إللحاق الكلمة الثالثية بسفرجل، سرندى، إًذا فلكٍل منهما مزية.

فتكافئ، فيجوز أن تحذف، فيجوز أن تبقي النون وتحذف األلف، صارت 

، ويجوز أن تحذف "فعانِل"على وزن  "سراند"سرند، وتجمعها حينئٍذ فتقول 
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على وزن  "سرادٍ "ثم تعل على قاٍض  "سرادي"نون وتبقي األلف فتقول: ال

 ."فعالي"

والعلندى: هو الغليظ الضحم إذا كان ضخًما وأعضاؤه  "علندى"كذلك 

 غليظة يقال له العلندى، رجٌل علندى أو جمٌل علندى.

الحروف الزائدة النون واأللف ولكٍل منهم مزية كما سبق يف السرندى فيجوز 

 قي النون وتحذف األلف فتقول: عالند على وزن فعال.أن تب

ويجوز أن تحذف النون وتبقي األلف فتقول: عالدي، فتعل إعالل قاٍض 

 ."عالدل"

هذا آخر بيت يف هذا الباب، فنريد أن نختم الباب ببعض الفوائد والملحوظات 

 قبل أن نعود إلى األبيات التي كنا قد تجاوزناها من قبل.

والكالم فيها كما رأيتم طويل ألن أغلب قواعده  : مع التكسيرالخالصْ يف ال

 وأحكامه أكثرية أغلبية، وليست ُمطَِّردة ونبهنا على ذلك يف أول الباب.

أن جموع التكسير سبعة وعشرون وزًنا، القلة  :الخالصْ يف جم   التكسير

نها للكثرة، منها كم؟ أربعة أوزان، وهي أفُعل، وأفعال، وأفعلة، وفعلة، والباقي م

 وهي كم؟ ثالثة وعشرون وزًنا.

يضيف إلى هذه األوزان الثالثة والعشرين وزن فعالى كسكارى، ولم يذكر يف 

العد لما ذكرناه من قبل لقلته، فهو منحصر يف جمع فعالن، ومؤنثه فعلى، 

 كسكارى، وُسِمع يف جمع أسيٍر وأسارى، وقديٍم وقدامى.

لماذا؟  "فعالل وفعاليل"رد والمزيد، سوى وجموع الكثرة كلها للثالثي المج

للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين، إًذا فجموع الكثرة فعالل وفعاليل 

للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين، وبقية جموع الكثرة كلها لماذا؟ 
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 للثالثي المجرد والمزيد. 

، والرباعي قليل، وقد نبهنا أكثر من مرة إلى أن أكثر اللغة العربية هي ثالثية

 والخماسي نادر.

 نعيد هذا، من يعيده، الخالصة واضحة أعدها، جموع التكسير كم وزن؟ 

 (.30:19@)  الب:

جموع الكثرة للثالثي أم للرباعي أم للخماسي؟ كل جموع الكثرة  الشيخ:

فهما للرباعي والخماسي  "فعالل وفعاليل"للثالثي المجرد والمزيد سوى: 

 .المجرد والمزيد

من الملحوظات والفوائد التي ننشرها يف ختام الباب: أنه متى ما ُحِذف من 

المفرد إذا جمعه جمع تكسير حرف أو أكثر، إذا جمعنا من المفرد إذا جمعنا جمع 

 تكسير حرف أو أكثر، سواء كان الحرف أصلًيا أو كان الحرف مزيًدا.

قبل األخير بياء، فيجوز تعويض ذلك قبل األخير بياء، يجوز أن تعوض ذلك 

خماسي قلنا البد أن تحذف منه الحرف األخير الالم، ونقول يف  "سفرجل"فمثاًل 

 ."سفارج"الجمع 

اآلن يقول لك: يجوز لك أن تقول سفارج وأن تعوض عن المحذوف بياٍء قبل 

 وهكذا. "مطاليق"ويجوز  "مطالق"ومنطلق تقول  "سفاريج"األخير فتقول: 

و أكثر عند جمعه جمع تكسير فيجوز أن تبقى على كل ما ُحِذف منه حرف أ

 األصل الذي ذكرناه ويجوز أن تعوض عن هذا المحذوف بياٍء قبل األخير.

 (.32:22@)  الب:

هذا يجب أن تجمعه على مطاليق،  "إطالق"ستقول مثاًل لو قلت  الشيخ:
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 ومطلق على مطالق، ومنطلق يجوز فيه الوجهان.

 (.32:52@)  الب:

ق، أعلم أنك تريد أن تقول مطاليق أفضل يف جمع منطلق، أقول وطال الشيخ:

عنك ثالث كلمات اآلن مطلق، ومنطلق ومِطالق، مطلق تجمعه على مطالق 

 تجمعه على مطالق رباعي قبل آخره مد مطاليق، منطلق يجوز فيه الوجهان.

مطالق يلتبس بجمع مطلق ومطاليق يلتبس بجمع مطلق، هذا يسمى إجمال ما 

لبس، األمور التي تبينها القرائن والسياق تسمى إجمال، القرائن والسياق يسمى 

يف باب جمع التكسير، أقصد  تحدد المعنى، هذا األمر ما ذكره ابن مالك 

التعويض عن المحذوف بياٍء قبل األخر، وإنما ذكره يف الباب القادم وهو باب 

 التصغير.

جمع التكسير يف الحذف، أن أحكام التصغير كأحكام  يف التصغير ذكر 

إذا أردت أن تصغر ثالثًيا فعلى لفظه أو رباعًيا فعلى لفظه أو خماسًيا فيجب أن 

تحذف منه، أو رباًعيا مزيًدا فيجب أن تحذف منه حتى يعود إلى رباعي، فيقول: إن 

 التصغير كجمع التكسير.

 يف  ِا الباب  ْ  قال  

 باب التصغري

َعةةةةةةْياِل اْجَعةةةةةةِل اْلر  833  اَلِْةةةةةة َّ إَِيا .ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

َعْيِعةةةةةلض لَِمةةةةةا 834  َعْيِعةةةةةلع َمةةةةةَع ف   .ف 

 

َرْ ِ َمةةةةةةا   ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض     َفةةةةةةا

ِصةةْل 835  نَْتَ ةةى اْلَ ْمةةِع و   .َوَمةةا بِةةِه لِم 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

ْعةِ ْ    836  َْ زع 
 َ ةا َقْبةَل اْل َّةَرْ  .َوَجا ِ

 

    ْ َِ  إِْن َكةةاَن َبْعةة   اٍْسةةِ  فِْي َمةةا اْنَحةة

فيهما: أي يف التصغير وجمع التكسير فذكر هذا الحكم يف الباب التالي باب  
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 التصغير. 

أيًضا من الفوائد ومن الملحوظات يف آخر هذا الباب: أن األصل يف فعالل 

جاء يف السماع قلياًل حذف الياء مما  وشبه فعالل هو ما سبق شرحه، ومع ذلك فقد

 ...ُيجمع على فعالل وشبهه، وإثبات الياء مما ُيجمع على

نعيد فنقول: قد جاء يف السماع حذف الياء من فعاليل وشبهه، وإثبات الياء مما 

ُيجمع على فعالل وشبهه، فمفتاح قلنا من قبل إنه ُيجمع على مفاتيح ألن قبل آخره 

ەئ )، ومن ذلك: "مفاتيح ومفاتح"لك جاء يف السماع مًدا مفاتيح، ومع ذ

 .[59ا نعام:] (ەئ وئ

هذا ثالثي مزيد بالميم ُيجمع على معاذر، ومع ذلك  "معذر"مفعلة،  "معذرة"

بإثبات الياء، فهذه أمور جاءت ؛ [15الِيامْ:] (ۈئ ۈئ ېئ): -تعالى-قال 

وإنما الكالم للسماع والسماع ال شك أنه الحجة األولى المقدمة على كل شيء، 

يف القياس عليها، فالمسموع يف قمة الفصاحة، وإنما الكالم هل يقاس على ذلك أم 

 ال يقاس على ذلك؟ 

على أن األحكام ما سبق بيانه ما قبل، وما خالف ذلك فهو  ال م  ر:

 السماعي، فيبقى على السماعي.

 (.37:05@)  الب:

ال مفتاح، يف المفرد ال تخريج يسمى تخريج أو تأويل، مفتاح ال يق الشيخ:

يقال مفتاح وإنما يقال مفتاح، لكن قالوا مفاتح كأهنا جمع مفتح يف المفرد أي كأنه 

قيل يف المفرد مفتح، فقيل يف الجمع مفاتح، مع أن الذي قيل يف المفرد مفتاح، 

فجمعها على القياس مفاتيح، فهذا يسمى تخريج للمسموع، ألن المسموع ال 

 نما ُيخرج.يخطئ وال يرد، وإ
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 (.37:47@)  الب:

ال عالقة لنا بالحركات، الذي ُيجمع على شبه فعالل، كل ثالثي مزيد،  الشيخ:

، مربد، مبارد، معصم معاصم، أو كان على "مِفَعل"أًيا كان وزنه، سواٌء كان 

 مثل مفصل مفاصل، ال ننظر للحركات يف الجمع على مفاعل وشبهه. "َمفِعل"

الكالم على هذا الباب، الجموع كما رأيتم لها أوزان كثيرة، أيًضا ننبه يف هناية 

وتشرتك يف عدة مفردات أي أن االسم المفرد قد ُيجمع على أكثر من وزن من 

 أوزان جموع التكسير، قد يكون له أكثر من جمع.

وبعض كلمات كبعض األسماء، وبعض المفردات لها جمٌع واحد، وبعضها 

د تجد من األسماء ما له ثالثة جموع وأربعة جموع كاألسماء لها جمعان، وربما ق

 وخمسة وستة جموع وأكثر، على حسب كثرة استعمالها يف اللغة.

مثاًل سقيفة ُتجمع على سقائف وسقف، وقد  فمن يلِّ وا مرلْ كريرة جِدا:

 ذكرناها يف فعائل ويف ُفعل.

وزن  َثقب، وهو على وزن َفعل، َثقب على وزن َفعل ُيجمع على :ومن يلِّ

أثقب أفعل، وهذا قياسه ثم ُيجمع يف الكثرة على ثقوب فعول وهذا قياسه، وعلى 

 ثقاب فِعال وهذا قياسه، وعلى ثقبان، وهو أيًضا يأيت فيه بكثرة يعني شائع.

ُيجمع يف القلة على أسقف، ويف الكسرة على سقوف وهو  :ومن يلِّ سِا

 قياسي وعلى ُسقف وهو سماعي.

 وفجرة، وكالهما قياسي. يجمع على فجار :فاجر

 اجمع فاجعة: فواجع. ل  قلع: فاجعْ؟

ما جمع فجيعة؟ فجائع، فاجعة فاعلة فواعل مثل فاطمة  ل  قلنا ف يعْ،
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 فواطم، لكن فجيعة فجائع، مثل سفينة وسفائن. 

وُيجمع على أفرخ قياس، وُجِمع على أفراخ سماًعا، ألن فعل  :من يلِّ فرخ

عين، وقالوا يف الكثرة فعول، فروخ قياسي، وفراخ قياسه أفعل إذا كان صحيح ال

 قياسي.

قالوا: لعث لعٌث يف شفتيه لعث وهو سواٌد مستحسن يف الشفتين، لعث لم 

لعث على وزن  "َفعل"ُيسمع له جمع نريد أن نجمعه على القياس، ما قياس جمع 

 فعل؟ فعل يف القلة قياسه على أفعل أم أفعال؟ البد أن تراجع وتضبط.

الثالثي كله على أفعال، إال شيئين إال فعل صحيح العين على أفعل، وإال  قلنا

 ُفَعل، فعل فعالن كصرد وصردان، وبقية أوزان الثالثي كلها قياسها أفعال.

َع يف الِلْ  أفعال، فتقول: ألعاث، كعلم وأعالم، َشرط وأشراط. :ف مع لع

 فيقال لِعاث. وجمعه يف الكثرة: فعٌل يكثر جمعه يف الكثرة على فِعال،

ُلعثة وهو لون اللعث، اللعث عرفناه السواد، لونه يسمى لعثة، يقال فيه لعثة، 

 لعثة على وزن فعلة، ما جمع فعلة يف القياس؟ ُفَعل، كقربة وقرب.

 ُلعث. فنِ ل يف جمع لعرْ: 

قالوا لعوٌث، رجٌل لعوث أي يف شفتيه سواد أي أنه وصف، لعوث وصف 

ذا كان على وزن فعول لمذكر فُيجمع يف التكسير قياًسا على وزن فعول، الوصف إ

 على ُفعل، كرسول ورسل، وصبور وصرب.

 ُلعث، هذا رجٌل، وهؤالء رجاٌل ُلعٌث. ونِ ل يف جمع لع ث:

ويقول: لعوث، رجٌل لعوٌث على وزن فعول، لعوث كيف ُيجمع لعوث؟ 

ٍء من لعوث هذا ثالثي من لعث مزيد بحرف هل فعول لعوث ُيجمع على شي
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جموع الكثرة قبل فعالي وفعاليل؟ ال ما ُيجمع على ما سوى فعالل ومفاعيل على 

 ..، إال األوزان القياسية..ُفعل وُفِعل وفعال، وفعول

على ذلك نجمعه على فعالي وشبهه، قلنا شبه فعالي ُيجمع عليه كل ثالثي 

اجة إلى تطبيٍق مزيد، مما لم ُيذكر من قبل، إًذا ما جمع لعوث؟ لعاوث، واألمر بح

أكثر من ذلك، لكن يجب أن تضبط هذه القواعد كما ذكرنا يف البداية يا أخوان أن 

ِردة، الحاكم األول فيها السماع،  ضوابط جمع التكسير أكثرها أكثرية أغلبية، ال ُمطَّ

فاألمور المسموعة ال يقدم فيها غير السماع، لكن عندما تأيت إلى كلمات لم ُيسمع 

ا أن ُسمعت لها مفردات يف اللغة، ولم ُيسمع لها جمع، ثم نريد أن لها جمع، إم

نجمعها، أو كلمة جديدة جدت، إما كلمة ولدها الناس أو كلمات معربة، أو 

كلمات استحدثها الناس، فال نستطيع أن نجمعها إال على القياس، فالبد من ضبط 

 هذه القواعد وإن كانت قواعد أكثرية وأغلبية.

 على يلِّ:  من التمر ناَ

؛ ما مفرده؟ [29ال تَ:] (پ پ پ ڀ ڀڀ): قال 

وهل هو قياٌس أم سماع، أشداء ما مفرده؟ شديد وأشداء، فعيٌل وأفعالء، قياس أم 

 ال؟ قياس.

 أفعالء ُيقاس وَيطَِّرد يف فعيل إذا كان معتاًل أو مضعًفا.

كافر سماعي، القياسي: جمع فاعل على فعال  ما م ر َ؟ "الك ار"على 

 قياسي، سنشرحه يف ُفعل وفعال.

 مفرده رحيم ورحماء قياسي. ر ماُّ:

 (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ): -تعالى-قال 
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؛ من [28فا ر:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)، [27فا ر:] 

 الجبال مفرده؟ جبل وهو قياسي، َفعل وفِعل.

: هذه ُفعل ما مفردها؟ ُجّدة، الُجدة يف الجبال وهي القطعة من الجبل،  جد ع

 كُحجة وحجج، وقربٌة وقرب، إًذا قياس.ُجدٌة وجدد 

جمع أبيض أو بيضاء يف قياس كالهما، أبيض وبيضاء ُيجمع على  بي :

بيض، لكن هنا جدٌة بيضاء، فُجِمعت على جدد بيض، إًذا بيض جمع بيضاء وهو 

 قياس.

مر:  جمع حمراء، جدٌة حمراء، وجدٌد حمر.   

؟ قياس، يعني جموع القلة مفرد ألوان لون، قياس أم سماع مختلاض أل ان ا:

هي أربعة وضبطها سهل يا إخوان شرحناها أكثر من مرة، كل الثالثي على أفعال، 

 إال اثنين فعل صحيح العين على أفعل، وُفعل على فعالن.

إًذا لون هذا فعل لكنه معتل العين، إًذا قياسه أفعال، مثل ثوب وأثواب، ولون 

 وألوان.

بيب يطلق على كل شديد السواد يسمى والغر ،وغرابيب م ر َ غربيب 

غربيب، غربيب فعليل وجمعه غرابيب، قياس أم سماع؟ غربيب هذا ثالثي مزيد، 

 وقد ُجِمع على فعاليل، إًذا فهو قياس.

 جمع أسود، غربيب أسود وغرابيب سود قياس. س  :

ومن الناس، الناس جمًعا أو ليس جمًعا عند النحويين؟ اسم جمع، وليس 

 ليس له مفرد من لفظه. جمًعا ألن

دابة، قياس أم سماع؟ قياس، فاعلة ُتجمع على فواعل، دابة  والدواب م ر َ:
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 دواب واألصل داببة ودوابب، ثم حصل اإلدغام يف المفرد والجمع دابة ودواب.

 مفرده نعم قياس، نعم وأنعام، فعٌل وأفعال، علٌم وأعالم. وا نعام:

 ." ِبا  تى اكتسى الرأ  قناعا أشيِبالكل   ر قد لبسع أْ" قال الشاعر:

قال: أثوب جمع ثوب، سماع أم قياس؟ سماع ألن الثوب فعل معتل العين  

 قياسه أفعال أثواب، وقال أثوب وهذا سماع.

، دغب الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ " قال الشاعر: َِْ ل  ِ َفراخض بِِب َمَرخض مايا 

 ."َشَ ر  

اع، ألن فعل صحيح العين قياسه أفعل، أفراخ جمع فرخ، سماع أم قياس؟ سم

 كلب وأكلب.

 ."وأبِى رجال سا ة غير عزلض مصاليط أمرال ا س   العراغ "

 رجل، ورجل يكثر فيه فعال. :وأبِى رجال جمع

 سيد وهو سماعي. :سا ة جمع

ل جمع: زَّ أعزل وأفعل ُيجمع على أفعل وفعالء على ُفعل، أحمر وحمراء  ع 

 وحمر.

ل سماعي.فالقياس فيه أن   يقول ُعزل، لكن قال ُعزَّ

 مصلوط مفرده مصلوط قياسي. :مصاليط

 مثل، وهو قياسي. :أمرال جمع

 أسد وهو كثيٌر فيه. ا س   جمع:

جمع ضرغم، يقال ضرغم وضرغام لألسد، ضرغم ُيجمع على  والعراغ :
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 ضراغم، وضرغام ُيجمع على ضراغيم وضراغمة. 

كرها يف آخر الباب وهي آخر ملحوظة أيًضا هناك ملحوظة مهمة نريد أن نذ

إن شاء –وإن كان األذان سيحول بيني وبين إكمالها، ولكن نكملها بعد األذان 

 ، وهي: من أهم الملحوظات يف الباب.-اهلل

للعلماء يف بيان يف جموع التكسير طريقتان، للعلماء؛ علماء النحو، علماء 

  جم   التكسير  ر ِتان:الصرف، لبيان 

ذكر جموع التكسير وزًنا وزًنا، وبيان ما َيطَِّرد فيه كل وزن،  :ا ولىال ر ِْ 

ومن هؤالء ابن مالك يف ألفيته كما شرحنا، يذكرون أوزان جموع التكسير السبعة 

ِرد يف  والعشرين وزًنا وزًنا، والوزن األول وهو َيطَِّرد يف كذا وكذا وكذا، والثاين: َيطَّ

 فعل ابن مالك وكما شرحنا. كذا وكذا وكذا، إلى آخره، كما

 ....ذكر :ال ر ِْ الرانيْ لبيان جم   التكسير

 بعد األذان. -إن شاء اهلل-نكمل 

أهنم يذكرون أوزان المفرد  :قلنا ال ر ِْ الرانيْ للعلماُّ يف بيان جم   التكسير

وزًنا وزًنا، ثم يبينون كيفية وزنه جمع التكسير، ومن هؤالء ابن الحاجب يف كتابه 

 ال
ٌ

شافية يف الصرف، ومن اقتدى به، وقد فعل ذلك، ويقول هؤالء: االسم إما ثالثي

 أو غير ثالثي، والثالثي إما اسٌم أو وصٌف.

االسم الثالثي له عشرة أوزان، وهي: فعٌل وإن كان صحيح العين، ُجِمع يف 

القلة على أفعل، ويف الكثرة على ُفعل، نحو فلس وأفلس وفلوس، وإن كان معتل 

 ين ُجِمع على أفعال، نحو ثوٍب وأثواب.الع

فعلل، وُيجمع يف القلة على أفعال ويف الكثرة على فعول، نحو  :ال دن الراين

 ِحمل وأحمال وحمول.
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 ُفعٌل، ويجمع على أفعال وفعول، نحو قرٍئ وأقراء وقروء. :ال دن الرالَ

 وجمال.َفعٌل، وُيجمع على أفعاٍل وفعال، نحو جمٍل وأجمال  ال دن التال :

نحو َفِعٌل وَفُعٌل، وفَِعٌل، وفِعٌل، وُفعٌل هذه ُتجمع على أفعال،  وا ودان التاليْ:

 نحو: فخذ وأفخاذ، وعجز وأعجاز، وعنب وأعناب، وإبل وأبال، وعنق وأعناق.

 ُفَعل: وُيجمع على فعالن، نحو صرد وصردان. :وال دن ا خير

ن كان االسم وصًفا فإنه يأيت ثم ينتقلون بعد ذلك إلى األسماء واألوصاف وإ

على أوزاٍن معينة، إن كان على فاعل فجمعه على كذا، وإن كان على فعيل، فجمعه 

على كذا، وإن كان على فعول فجمعه على كذا إلى آخره، ثم ينتقل إلى الثالثي 

 المجرد.

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الرباعي، ويقسمونه أيًضا إلى اسم مجرد ومزيد وإلى 

 إلى اسم وهكذا.وصف و

وهذه الطريقة الثانية وإن كان فيها طول إال أهنا أدق وأضبط، فأنت غالًبا 

تتعامل مع المفردات، تأتيك مفردة، ثم تبحث بعد ذلك عن كيفية جمعها، فلهذا 

تعود إلى هذه الكتب التي رتبت جموع التفسير على أوزان المفرد وتبحث عن هذا 

أم خماسي، ثالثي هل هو اسم أو وصف، حتى  المفرد، هل هو ثالثي أم رباعي

 تجده.

فإذا وجدته أقصد وزنه يتكلم بعد ذلك النحوي والصريف على كيفية وزنه،  

يقول: األكثر فيه ُيجمع على كذا وكذا، وقد ُيجمع بقلة على كذا وكذا، ويدخل 

 لك يف ذلك األمثلة وإن كان يف تفاصيل أو أحكام أو أشياء تجوز.

 (.59:52@)  الب:
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مشهور وله شروح  "الشافية يف الصرف"كتاب ابن الحاجب اسمه  الشيخ: 

 كثيرة، أفضلها شرح الرضي، شرح الشافية للرضي.

ولكن ألمٍر أراده اهلل تجاوزنا  -وهلل الحمد–اآلن انتهينا من باب جمع التكسير 

أحد عشر بيًتا من هذا الباب يف وسطه، كان الكالم فيها على خمسة أوزان من 

وزان جموع الكثرة، ظننت أين شرحتها فتبين أين لم أشرحها، فلهذا سنعود إلى أ

شرحها اآلن، وهي تتعلق بالوزن التاسع والعاشر من أوزان جموع الكثرة وهما 

 ."فعل وفعال"من جموع الكثرة  "ُفَعٌل، وفعاٌل "

 :  وفي ما  ِ ل ابن مالِّ

ةةةةةةةةةةةلع لَِ اِعةةةةةةةةةةةلض َوَفاِعَلةةةةةةةةةةةْه  عَّ  َوف 

 

 َنْحةةةةة   َعةةةةةاِيلض َوَعاِيَلةةةةةهْ  َوْصةةةةةَ ْينِ   

ْكةةةةةةةَرا   ةةةةةةةال  فِْيَمةةةةةةةا ي  عَّ ةةةةةةةه  اْل    َوِمْرل 

 

ِمةةةةةةا َنةةةةةةَدَرا   ٍَ َعةةةةةةْل  ةةةةةة  اْلم 
 َوَيان فِ

أن ُفَعل يشيع يف فاعٍل وفاعلٍة صحيحي الالم إذا كان وصفين ال  فذكر  

ٌل جمع لفاعل ولفاعلة صحيحي الالم إذا كانا وصفين ال اسمين، نحو:  اسمين، ُفعَّ

م، ونائم  ل، وصائم وصائمة: صوَّ ل، وكامل وكاملة: ُكمَّ ل، وعادلة، عزَّ عادل، ُعزَّ

م، وهكذا.  ونائمة: نوَّ

ٌل جمع  اُل فذكر أنه يشيع يف فاعٍل صحيح الالم إذا كان لمذكر، ُفعَّ وأما ُفعَّ

 لفاعل صحيح الالم إذا كان لمذكر، إًذا أخرج فاعلة، وهذا قوله:

ه   ال   َوِمْرل  عَّ ْكَرا فِْيَما اْل    ي 

يعني يف المذكر، نحو عازب وعزال وصائم وصوام، ونائم ونوام، بخالف  

عادلة، فال ُتجمع على ُعزال، بخالف عادلة ألنه مؤنث، فال ُيجمع على فعال 

ل، لكن هل ُيجمع على فعال؟ عادلة وصائمة ال يجمعوا على فعال.  ُيجمع على ُفعَّ

ُفعل، ألنه يكون لفاعل وفاعلة صحيحي الالم  إًذا أيهما أوسع ُفعل أم فعال؟
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 للمذكر والمؤنث، أما الفعال فهو للمذكر من ذلك.

س.  جالس وجالسة ُيجمعان على ُجلَّس، وُيجمع جالس أيًضا على: ُجالَّ

 ُيجمع على ُأكل وأكال. :آكل

اب، وهكذا. :وشارب ب وُشرَّ  شرَّ

، اشرتطنا أن يكون فاعل ومع ذلك فقد جاء قلياًل ُفعل وفعال يف معتل الالم

اة  وفاعلة صحيحي الالم، وجاء قلياًل يف السماع يف معتل الالم، كقولهم غاٍز وغزَّ

 وغزاٌء، غاٍز أي الغازي، فاعل غازي.

اة وغزاٌء وهذا هو قو قول ابن مالك:   قالوا: غزَّ

َعْل  فِ  َوَيان ِما اْلم   َنَدَرا ٍَ

ذه النوادر والشواذ ألن النوادر أال يذكر ه -رحمه هلل–وكان ينبغي عليه 

 والشواذ كثيرة يف هذا الباب واهتمامنا ينصب على الكثير واألغلبي.

 ...ال دن الحا ب عشر:

 (.65:45@)  الب:

نعم هذا يف معتل الالم ألنه قال من قبل، اشرتط يف فاعل وفاعلة أن  الشيخ:

الم، أما إذا كان فاعل يكونا صحيحي الالم، إًذا ال َيطَِّرد إال إذا كان صحيح ال

 وفاعلة معتل الالم، فهذا ال َيطَِّرد فيه وال يشيع، وإنما جاء يف ندرٍة من الكالم.

 (.66:14@)  الب:

الوزن واحد، فعل وفعال، يعني لو قلنا مثاًل ماشي هل تجمعه على  الشيخ:

اة؟ ال ما َيطَِّرد، وهادي وداعي، ال َيطَِّرد يف ف عل وفعال، ُفعل وفعال؟ مشَّ ومشَّ

وإنما فعل معتل الالم ما الذي َيطَِّرد فيه؟ ُفعلة، مثل قاضي وقضاة، وماشي ومشاة، 
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 وهادي وهداة، وداعي ودعاة، عرفنا أهنا على وزن فعلة. 

فَِعاٌل، وفيه يقول ابن مالك  :ال دن الحا ب عشر من أودان جم   الكررة

 : 

َمةةةةةةةةا  َعةةةةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعةةةةةةةةلع َوَفْعَلةةةةةةةة

 

َمةةةةةا َوَقةةةةةلَّ    ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 فِ

 َوَفَعةةةةةةةةةلع َأْ ِعةةةةةةةةةا َلةةةةةةةةةه  فَِعةةةةةةةةةال   

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةةةل  َفَعةةةةةةِل    َأْو َ ةةةةةةِّ  م 

 

ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ    و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف   ي 

 َوفِةةةةة  َفِعْيةةةةةلض َوْصةةةةةَا َفاِعةةةةةلض َوَرْ   

 

اَي فِةةةةة  أْنَرةةةةةا   َِ ةةةةةَر ْ َكةةةةة  َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ

 َوَشةةةةاَ  فِةةةة  َوْصةةةةاض َعَلةةةةى َفْعاَلَنةةةةا  

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ِْ َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة    ْعاَلَنةةةةةةة ةةةةةةةه  ف   َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

وقد توقفنا عند الوزن الحادي عشر من أوزان جموع الكسرة، وهو فَِعاٌل وفيه  

 : -عليه رحمة اهلل–ول ابن مالك يق

َمةةةةةةةةا  َعةةةةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعةةةةةةةةلع َوَفْعَلةةةةةةةة

 

َمةةةةةا   ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 َوَقةةةةةلَّ فِ

 َوَفَعةةةةةةةةةلع َأْ ِعةةةةةةةةةا َلةةةةةةةةةه  فَِعةةةةةةةةةال   

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةةةل  َفَعةةةةةةِل    َأْو َ ةةةةةةِّ  م 

 

و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف      ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ ي 

 َوفِةةةةة  َفِعْيةةةةةلض َوْصةةةةةَا َفاِعةةةةةلض َوَرْ   

 

ةةةةةَر ْ    َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ ةةةةة  أْنَرةةةةةا
اَي فِ َِ  َكةةةةة

 َوَشةةةةاَ  فِةةةة  َوْصةةةةاض َعَلةةةةى َفْعاَلَنةةةةا  

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ِْ َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة    ْعاَلَنةةةةةةة ةةةةةةةه  ف   َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

 ِا ال دن فَِعالع من أودان جم   الكررة من أكرر وأوسع جم   الت سير، و    

 َ  َّرِ  يف أشياُّ: 

األول: فعٌل وفعلٌة غير يائي العين، االسم إذا كان على وزن فعل أو فعلة، ولم 

 تكن عينهما ياًء، ويجمعان على فَِعاٌل.
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، وكعب وَقصعة فاالسم نحو كعٍب وِكعاب، وثوٍب وثياب، وقصعٍة وقِصاع

عينهما صحيحة، وثوب عينه معتلة بالواو ال الياء، والوصف نحو صعٍب وصعاب 

 وصعبٍة وِصعاب، أمٌر صعب وأموٌر ِصعاب وثنيٌة صعبة، وثنايا صعاب.

فال ُيجمع على فَِعاٌل، إال سماًعا، قالت العرب: ضيٌف  :وأما  ا   العين

 ين بالياء.وضياف وضيعٌة وضياع، وهذا نادر يف معتل الع

َفعٌل وفعلٌة اسمين غير معتلي الالم وال مضعفها، إذا  :الراين: مما َ  َّرِ  فيه فَِعالع 

كان على وزن فعل، أو فعل، بشرط أن يكونا اسمين والمهما صحيحة، ال معتلة 

 وال ُمضعفة، مثل جبل وجبال، وجمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار.

، مثل فتى ال ُيجمع على فَِعاٌل وطلل ال ُيجمع بخالف المعتل والمضعف الالم

 على فَِعاٌل.

فعٌل وُفعٌل، اسمين االسم إذا كاتن على فعٍل أو  :الرالَ مما   مع على فَِعالع 

 ُفعٌل، نحو ذئب وذئاب وُرمِح ورماح.

: فعيلع وفعيلْ بمعنى فاعل، وهذا كثير، مثل كريم  :الرابع مما    مع على فَِعالع

عان على كرام، يقال رجٌل كريم ورجال كرام، وامرأٌة كريمة، ونساٌء وكريمة، ُيجم

كرام، كالهما ُيجمعان على فَِعاٌل، ومريضٌة ومَِرض، وكبيرٌة وكرب، وصغيرٌة وصغر 

 إلى آخره.

ويشيع أيًضا فَِعاٌل يف أمٍر خامس وهو فعالن ومؤنثه فعالء وصًفا، فعالن إذا 

ٍف مقصورة، مثل عطشان، وعطشى، تقول كان وصًفا ومؤنثه فعالء، فعالء بأل

 ِعطاش، رجٌل عطشان ورجال ِعطاش، وامرأة عطشة ونساٌء ِعطاش.

ويشيع أيًضا يف أمٍر سادس وهو فعالن، ومؤنثه فعالنة وصًفا، فعالن إذا كان 

وصًفا ومؤنثه فعالنة، مثل ندمان وندمانة، يجمعان على نِدام، ويشيع أيًضا يف 



 

 
e 

g h 

f  100 
 شرح ألفية ابن مالك

وصًفا، ُفعالن إذا كان وصًفا ومؤنثه ُفعالنة مثل ُخمصان،  ُفعالن ومؤنثه ُفعالنة 

 وخمصانة، والجمع: ِخماص، وهو الجائع.

إًذا فيشيع فَِعاٌل يف الوصف إذا كان على فعالن ومؤنثه فعلى، وعلى فعالن 

 ومؤنثه فعالنة، وعلى ُفعالن ومؤنثه ُفعالنة.

سماء ما ُيلتزم فيه التزاًما، وفِعال فيما سبق َيطَِّرد أو يشيع إال أن هناك من األ

جمعه على فَِعاٌل، وفَِعاٌل ُملتزٌم، ال أغلبي وال أكثري، يف فعيٍل وفعيلٍة معتل العين، 

مثل طويل وطويلة، هذا ملتزم فيه، ُيجمعان على طوال، رجٌل طويل ورجاٌل 

 طوال، وامرأة طويلة، ونساٌء طوال.

ب، ُتجمع أيًضا على وكذلك قويم أي مستقيم وصويب، أي صيب، أو صائ

 فِعال.

أن فِعال من أوسع جموع التكسير، وُيجمع عليه من المفردات، كم  الخالصْ:

 وزن؟ ذكرنا من وزن؟ سبعة ويف كل منها اثنان، فعل وفعلة.

إًذا ُيجمع على فَِعاٌل تفصياًل أربع عشرة وزًنا من أوزان المفرد، َيطَِّرد منها يف 

ْعلٌة، اسمان ووصفان، ويف فعل وفعلة اسمان ويف فِعل ثمانية أوزان، يف َفْعٌل وفَ 

 وُفعل اسمان ويف َفِعيل وَفِعيلة بمعنى فاعل.

ويشيع يف خمسٍة منها، يف فعالن وفعالنة، وفعالء صفات ويف فعالن وفعالنة 

وصفين، ويلزم فِعال يف فعيٍل وفعيلٍة إذا كانت معتلة العين، هذه خالصة الكالم 

 فِعال.على جمع الكثرة يف 

ع ْ ل  : وفيه يقول ابن مالك  :ال دن الراين عشر من أودان جم   الكررة ف 

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

اَي َ  َّةةةةةةرِ    َِ    َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق   اْسِما  َفْعلض   فِ    َله    َوَفَعْل   أْلَ ا  م 



 

 
e 

g h 

f  101 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

عٍل اسًما، َيطَِّرد يف َفِعٍل إذا أن ُفُعْول َيطَِّرد يف شيئين، َيطَِّرد يف فَ  فذكر 

كان اسًما نحو كبد وكبود، ووعل ووعول، وجمع فاعٍل اسًما على فعول شبه 

 ملتزم، يعني َفِعل اسًما يكاد ُيلتزم أال ُيجمع إال على ُفُعْول.

كما قلنا قبل قليل يف فعيل وفعيلة معتلة العين ال ُتجمع إال على فَِعال، هنا َفِعل 

 ختص بـــ ُفُعْول وهذا هو قول ابن مالك: اسًما يكاد ي

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

   َخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 الغالب يف َفِعل اسم أن ُيجمع على ُفُعْول فقط. 

األمر الذي ُيجمع على ُفُعْول هو َفعل مثلث الفاء اسًما، َفعل مثلث الفاء، أي 

ا إذا كان اسًما ال وصًفا، كلها ُتجمع على َفعل، أو فِعل، أو ُفعل، مثلث العين اسمً 

ُفُعْول، مثل كعب وكعوب، فلس وفلوس، هذا على َفعل، وحمل وحمول، 

 وضرس وضروس هذا على فِعل، وجند وجنود، وبرد وبرود هذا على ُفعل.

 (.79:33@)  الب:

نحن قلنا مثلث الفاء، نعيد فعل مثلث الفاء اسًما، إًذا ُفُعْول يماد  الشيخ:

تص بَفعٍل اسًما وَيطَِّرد يف َفعٍل مثلث الفاء اسًما، كل ذلك ُيجمع قياًسا على يخ

 ُفُعْول.

وجاء ُفُعْول بقلة يف غير ذلك، يف فعٍل اسًما، جاء ُفُعْول يف فعل اسًما، نحو أسد 

 وأسود.

 ابن مالك يف األلفية قال: 

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

   َِ  اَي َ  َّةةةةةةرِ   َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق   اْسِما  َفْعلض   فِ    َله    َوَفَعْل   أْلَ ا  م 
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يعني َفَعل له، كم ذكر من وزن؟ ُيجمع على ُفُعْول ثالثة، َفعل وَفْعل وَفِعل  

 ونحن قلنا إنما َيطَِّرد يف فعٍل اسًما ويف فعٍل مثلث الفاء اسًما.

ذا قلنا قليل، وابن مالك ذكرها وَفَعل ُمطَِّرد أم قليل يف فعول؟ قلنا قليل، لما

هنا؟ ُتفهم القلة من قول ابن مالك َفعل له، وفعٌل له، أي فعٌل له الُفُعْول ولم يذكر 

وال اطراًدا كما ذكر مع فعل  " خل غالِبا مع فعل"مع فعلس اختصاًصا كما قال 

 ا يف فعٍل.، أي أنه جاء أيًض "وفعل له"مثلث الفاء يف قوله كذاك َيطَِّرد يف فعل، قال: 

 هو فِْعالٌَن، وفيه يقول ابن مالك:  ال دن الرالَ عشر:

َعالِ  ْعاَلنع    َولِْل  
 َ َصْل    فِ

َض َوَقةةةا ض َمةةةَع َمةةةا  ةةةْ  ةةة    
 َوَشةةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

فِْعاَلٌن، وهو يشيع يف ثالثة أشياء،  ال دن الرالَ عشر من أودان جم   الكررة: 

   شيئين؟ ثالثة أشياء، يقول:أو يف

َعالِ  ْعاَلنع  َولِْل  
 َ َصْل  فِ

َض َوَقةةةا ض َمةةةَع َمةةةا  ةةةْ  ةةة    
 َوَشةةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

ْعالَنع  شيع يف ْالْْ أشياُّ: 
 إِيا نِ ل فِ

فعال اسًما، يشيع يف فعاٍل اسًما، مثل وغالم، وغلمان، وغراب،  ا ول:

 األول. وغربان، هذا

مما ُيجمع على فِْعاَلٌن: ُفعل وَفعل، واوي العين، ُفعل وَفعل واوين  والراين:

العين، إذا كان االسم على فِْعاَلٌن وعينه واو أو علة َفعٍل وعينه واو، فإنه ُيمع على 

فِْعاَلٌنى مثل حوت، ُيجمع على حيتان، وعود على عيدان، وقاٍع على قيعان، وتاٍج 

 على تيجان.
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ما وزنه؟ ُفعل وعينه واو، وعود على وزن ُفعِل وعينه واو، قاع، ما وزن  حوت

 قاٍع؟ وزنه َفعٌل.

القاع والتاج عينهما كما ترون ألف ومن المتفق عليه أن األلف ال يكون أصاًل 

يف كلمٍة متصرفة، أي يف كلمة تقبل التصريف يعني يف اسٍم عربٍي معرب أو فعٍل 

 يف اسٍم عربٍي معرب وفعل متصرف، إما أن تكون متصرف، األلف ال تكون أصاًل 

 زائدة أو أن تكون منقلبة.

وتكون منقلبة عن ماذا؟ إن كانت منقلبة تكون منقلبة عن واو، أو عن ياء، فهي 

 يف داٍر منقلبة عن واو، ألهنا من دار يدور، ويف قال من واو، ويف باع من ياء.

، هي ال شك بحسب القاعدة وقد يكون أصلها مجهواًل، كما يف قاٍع وتاٍج 

منقلبة عن واو أو عن ياء، لكن األصل هنا مجهول، وكذلك يف كلمة صاج، وإذا 

 كان أصلها مجهواًل، فإهنم يلحقوهنا بالواو.

فإذا كان أصلها واو أو ياء، فإنك ستعيد األلف إلى الواو أو الياء، لكن يجب 

تقول: األصل يف تاج توٌج، أن تعيد األلف إلى واٍو متحركة أو واٍو متحركة، ف

فحينئٍذ يصح أن يقال أن الواو انقلبت إلى ألف بحسب القاعدة ألن الواو إذا 

 تحركت وانفتح ما قبلها تنقلب ألًفا، وكذلك يف قاع.

لكن لو قلنا أن األصل واو ساكنة؟ َتوج، لم يكن هناك علة لقلبها ألًفا، يجب 

لب، ال تقلب إال إذا كانت متحركة، أن تبقى كما هي توج، مثل خوف، نوم، ما تق

 إًذا نقول إن األصل َتَوٌج على وزن فعٍل.

فلهذا خوف ال ُيجمع على فعالن أو نوم ال ُيجمع على فعالن، ألنه على وزن 

فعٍل، وإنما الذي ُيجمع على فعالن، هو فعل، واوي العين، مثل قاٍع وقيعان، وتاٍج 

 وتيجان.
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ثالثة أشياء يف فعال اسًما ويف ُفعٍل وَفعٍل واوي العين، قلنا إن فِْعالَن َيطَِّرد يف  

 ويف أمٍر ثالٍث لم يذكره ابن مالك يف هذين البيتين وهو يف ُفَعٍل اسًما.

مثل ُصرد ُتجمع على فعالن صردان، وقد ذكره ابن مالك يف أول الباب، 

 بقوله: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ  ْ    َِ َعةةةةةةلض َك  ِصةةةةةةْرَ ان   فِةةةةةة  ف 

وعرفنا هناك لماذا قدم هذا البيت؟ لكي يكمل الكالم على ما ُيجمع من  

أن فعالن َيطَِّرد يف ثالثة أشياء يف  الثالثي المجرد، فبذلك يكون قد ذكر 

 فعال اسًما ويف فعٍل اسًما ويف ُفعل وَفعٍل إذا كان واوي العين.

 فهذه األبيات التي تجاوزناها يف الشرح.

نكون قد انتهينا بحمد اهلل من شرح الباب كله باب جمع التكسير، إن  وبذلك

 .-إن شاء اهلل–كان هناك من سؤال على الباب كله فنستمع إليه 

 (.90:12@)  الب:

فعال طوال، ال أعرف ذلك، السبع الطِوال بالكسر، أنا ما أعرف ذلك  الشيخ:

 أنا الذي أعرفه السبع الطِوال، هكذا تضبط.

يًئا آخر الطول ُفعل، وهل جاء السبع الُطول أيًضا ال أدري، أنا الذي الُطول ش

يف بالي ولست متأكًدا أنه قال رجٌل طواٌل بمعنى طويل لكن هذا مفرد ليس جمًعا 

رجاًل طوال بمعنى طويل، هذا شيء آخر، لكن الكالم على جمع الطويل إهنا 

 طويلة فطوال.

أن نتأكد الُطول أو الطِول ثم نبحث عن هل جاء السبع الطول، تأكد منها، البد 

مفردها، ماذا يكون المفرد إذا كان المفرد طوياًل أو طويلة يجمعان على طوال 

 فقط.
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 (.92:02@)  الب:

 قالوا كذلك، هو قاع وصاج، وتاج، هذه مجهولة. الشيخ:

 (.92:20@)  الب:

قال األصل واو أنا أسأل مثاًل باع نقول األصل ياء ألنه من يبيع بيع، و الشيخ:

ألن من يقول قول، لكن قاع ما يف قاع يقيع، أو قوع إال إذا كنت تنظر إال قيعان، 

قيعان ال يدل على األصل، ألن القاف مكسورة، وقد يكون األصل قوعان، ثم 

قلبت الواو ياًء قيعان كما يف ميزان، وهذا يف اإلعالل سيأيت يف اإلعالل، الياء إذا 

قلب ياًء كما يف ميزان، ميزان هذا مفعال من الوزن، من وزن، سكنت وقبلها كسرة تُ 

يف األصل واو موزان ثم قلبت الواو ياًء فليس بدليل إن كان عندك دليل آخر ننظر 

 فيه.

 (.93:25@)  الب:

 دعا يدعو، نعم دعو. الشيخ:

 (.93:39@)  الب:

وف، هات النص لننظر فيه، المعروف أن دعا يدعو واوي هذا المعر الشيخ:

 هات النص لكي ننظر فيه.

 (.93:53@)  الب:

هم قالوا إن المجهول إما أن ُيلحق بواو، وإما أن ُيلحق بالياء، فاألصل  الشيخ:

أن ُيلحق باألكثر فألحق بالواو فقط، المسألة سهلة يف ذلك، لكن يعني ألن األصل 

ر فليس لنا إال أن األمر يكون تبع الكثير، قد يكون تبع القليل لكن إذا ُجِهل األم

 نتبعه بالكثير.
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 (.94:29@)  الب: 

 الكوع الحاجات العامية ال هناية لها، ما أدري. الشيخ:

 ا سب   بعد الِا م يف شرح باب التصرير. -إن شاُّ اهلل–وإلى لِا نا 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 شرون بعد املائةالدرس السادس والع
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وحياكم اهلل يف ليلة االثنين السابع من شهر 

يف جامع الراجحي يف حي جمادى اآلخرة من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة وألف 

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس والعشرين بعد 

 .المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

يف باب التصغير، وهو كما ترون جاء  -إن شاء اهلل تعالى–درسنا هذه الليلة 

لباب باب التصغير بعد باب جمع التكسير وكالهما من أبواب التصريف، وهذا ا

 بيًتا، نبدأ الدرس بقراءهتا:  22يف  -عليه رحمة اهلل–عقده ابن مالك 

 : قال 

 التَّْصِرير  

َعةةةةةةةْيالِ اْجَعةةةةةةةِل اْلر الَِْةةةةةةة َّ إَِيا 833  .ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

َعْيِعةةةةةةلض لَِمةةةةةةةا 834  َعْيِعةةةةةةلع َمةةةةةةةَع ف   .ف 

 

ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض        َرْ ِ َمةةةةةةاَفةةةةةةا
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ِصةةةْل 835  نَْتَ ةةةى اْلَ ْمةةةِع و   .َوَمةةةا بِةةةِه لِم 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

ْعةةِ ْ    َ ةةا َقْبةةَل اْل َّةةَرْ  836  َْ زع 
 .َوَجةةا ِ

 

    ْ َِ  إِْن َكةةاَن َبْعةة   اٍْسةةِ  فِْي َمةةا اْنَحةة

ةةةةل  َمةةةةا 837  ْيةةةةاِ  ك  ِِ ةةةةدع َعةةةةِن اْل
 .َوَ ا ِ

 

ِسةةةَماَخةةةاَلَا فِةةة   ْكِمةةةا ر     اْلَبةةةاَبْيِن   

 .لِتِْلِ َ ةةةا اْلتَّْصةةةِرْيرِ ِمةةةْن َقْبةةةِل َعَلةةةْ  838 

 

َ  اْنَحةةةةةْت    ةةةةةِه اْلَ ةةةةةْت
ِْ  اْو َمدَّ

َض ْأنِْيةةةةة َْ 

َة َأْفَعةةةةالض َسةةةةَبْق 839  اَي َمةةةةا َمةةةةدَّ َِ  .َكةةةة

 

 َأْو َمةةةةدَّ َسةةةةْكَراَن َوَمةةةةا بِةةةةِه اْلَتَحةةةةْق   

 840  َ َِ َ ْيةةةةة ا  .َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة ةةةةةدَّ  م 

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

ا اْلَمِزْ ةةةةةد  آِخةةةةةَرِا لِْلنََّسةةةةةِب 841  َِ  .َكةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

ةةةةةةةةةا َفْعالََنةةةةةةةةةا 842  َْ ا ِدَ اَ  َِ  .َوَ كةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

 .َوَقةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةاَل َمةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةى 843 

 

ْرنِ    َض َجةةةةةاَل َْ َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض  َيةةةةة

ْصةةةر َمَتةةةى 844  َِ و اْل َِ ي   .َوَألِةةةا  اْلتَّْأنِْيةةة

 

ْرَبَتةةةةةةةا    َلةةةةةةةْن   
ْض  َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة

َبةةةةةاَر  َخْيةةةةةرِ 845  َْْصةةةةةِرْيرِ     .َوِعنْةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةةر   َبْيةةةةةةَر  َفةةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةةْيَن اْلح 

انِِيةةةةا َلْينِةةةةا 846  َْ ْ   َْصةةةةلض  ِلةةةةْب .َواْر    ق 

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةتِْ  847  َيْيةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةة  ِعْيةةةةدض  .َوَشةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 

 .َوا َلِةةةةا  اْلرَّةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةد    ْ َعةةةةل  848 

 

ْيةةةةِه   ْ َ ةةةةل    
ا َمةةةةا ا َْصةةةةل  فِ َِ  َواِوا َكةةةة

ة  اْلتَّْصةِرْيرِ َمةا .َوَكْمِل اْلَمنْ 849 
ةْ َص فِ  ِ 

 

الِِرةةةةا َكَمةةةةا   َْ  َلةةةةْ  َ ْحةةةةِ  َغْيةةةةر اْلتَّةةةةاُِّ 

ر  اْكَتَ ةةةةى 850   .َوَمةةةةْن بَِتةةةةْرِخْي ض   َصةةةةرَّ

 

َ ْيِا َ ْعنِةةة  اْلِمْعَ َ ةةةا    بِا َْصةةةِل َكةةةاْلع 

ََ ِمةةْن 851  ْر َِ َمةةا َصةةرَّ  .اْخةةتِْ  بَِتةةا اْلتَّْأنِْيةة

 

ْ الَِْةةةةةةة       
َض َعةةةةةةةارض ةةةةةةة ؤنَّ  َكِسةةةةةةةن  م 

ةةةَر  َيا َلةةةْبِء 852  ةةةْن بِاْلتَّةةةا     .َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

ْوَن َلةةةةةْبءض َوَنةةةةةَدْر 853  ةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةة  .و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

ب الَّتِةةةة  854  ِِ ْوِيا الَّةةةة  ِ ةةةة َوا ش  ر   .َوَصةةةةرَّ

 

ةةةةة   َْ ْوِ  ِمنَْ ةةةةةا  ةةةةةر   ا َوِْةةةةة َوَيا َمةةةةةَع اْل  

 يف نظم هذا الباب باب التصغير. فهذا ما قاله  

 معناه التقليل. التصرير يف اللرْ:
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هو تغييٌر مخصوٌص يطرأ على االسم المعرب فيحول  ويف اص الح النح  ين:

 بنيته إلى بنية فعيل، أو فعيعل، أو فعيعيل، هذا هو التصغير يف اصطالح النحويين.

بعض األسماء؟ أي ما أغراض التصغير، وما  فإن قلت لماذا ُيصغر العرب

فوائد التصغير؟ فللتصغير فوائد وأغراٌض كثيرة، تستعمل يف القديم ويف الحديث، 

 أشهر هذه الفوائد واألغراض التقليل، وهو المعنى اللغوي للتصغير.

والتقليل يف التصغير يكون ألشياء كثيرة، يكون للحجم، أي حجم هذا المقلل 

بيل، صغرت للجبل حجمه، أو لتقليل العظمة، نحو أسيد يف تصغير قليل، نحو ُج 

 أسد، ربما يكون كبيًرا يف السن، أو كبيًرا يف الحجم، ليس بذي عظمة وهيبة.

أو لتقليل الكثرة، كدريهمات، أو لتقليل الزمان، نحو: سآتيك قبيل المغرب، 

ة والمنزلة، كقولك: أو لتقليل المكان، نحو فويق الجبل، أو لتقدير القدر والمكان

 هذا أصيغر منك، أو هذا األحيقر، فهذا الغرض هو أهم األغراض وهو التقليل.

فلهذا ُيشتهر عند البصريين أهنم يسمون باب التصغير باب التحقير، وقلما 

يعربون عنه بالتصغير، ال يريدون بالتحقير االحتقار، وإنما يريدون بالتحقير 

 التقليل.

أيًضا التعظيم، وهو عكس األول، وهذا غرٌض قليل ومن أغراض التصغير 

وكل  أ َنا ض سْ َ  "ولكنه موجود يف الكالم قديًما وحديًثا، ومن ذلك قول الشاعر: 

ْع ْصَ ر  ِمن ا ا َناِمل   َوْ      ، ْ ل  َبينَ    ."َْدخ 

 أراد بذلك أن ُيعظمها ال أن يحقرها أو يقللها.

ح والتدليل وهذا الغرض يكثر يف تصغير التملي ومن أغراض التِليل أ ِعا:

المحبوب، وتصغير الوالدين ألسماء األوالد مثاًل ولده اسمه مثاًل فهد، يقول 

 تعالى يا فهيد، ونحو ذلك، أو كقولهم يا بني، أيًضا هذا من باب التمليح والتدليل.
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والتلطف تريد أن تتحبب وأن تتلطف مع  ومن أغراض التصرير أ ِعا التحبب: 

المصغر كتصغير اسم الزوجة، وتصغير أسماء اإلخوة، وأطفال اآلخرين، من  هذا

(؟@)ذلك ما جاء يف الحديث  َمْيرض ما فَعل الن َرير  أن  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر أنه ورد عنه  أبا ع 

يتلطف مع هذا الطفل، ومن ذلك ما روي يف الحديث من قوله: يا حميراء، 

اء فيه الحميراء فهو ضعيف، والكلمة المشهورة عند المحدثين أن كل حديٍث ج

 إال أن الغرض من هذا أن الحميراء هنا لتصغير التلطيف والتحبب.

وكذلك قولك: يا ُأخي، وقد يكون التصغير للرتحم لزيادة الرتحم، لقولك 

تأيت  هذا رجٌل مسيكين، تريد أن تزيد من الرتحم عليه، وهناك أغراض وفوائد

هم أغراض وفوائد التصغير، أما أهم ما يف مكان السياق ُتفهم من السياق فهذه أ

الباب الذي يهتم به الصريف، فهو بنية التصغير، يعني أوزان التصغير، كيف تصغر 

 االسم.

  :التصغري له ثالثة أوزان، وهي 

 .فعيل 

 .فعيعل 

 .فعيعيل 

هذه الثالثة يسموهنا أوزان التصغير، يسموهنا أوزان التصغير وهي تختلف عن 

، عن األوزان التصريفية، األوزان التصريفية أي الوزن التصريفي أوزان التصريف

الذي سيأيت يف باب التصريف: هو أن تقابل األصول الحروف األصلية بالفاء 

والعين والالم، ثم تنظر يف الحروف الزائدة، فإن كانت من تكرار حرٍف أصلي، 

 "ألتمونيهاس"فتكرره، وإن لم تكن من تكرار حرٍف أصلي وإنما هي من حروف 

 فتضعها بلفظها يف الميزان، هذا الميزان الصريف.
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أما األوزان يف هذا الباب بالذات باب التصغير، فنسميها باألوزان التصريفية 

وهي ثالثة، وهي ال تنظر ألصالة الحرف وزيادته وإنما تنظر إلى عدد الحروف 

 فقط.

تصريفية، بحسب وكل األسماء المعربة ُتصغر على واحد من هذه األوزان ال

 ماذا؟ بحسب عدد حروفه، عدد حروف هذا االسم.

فيصغر على فعيل، نحو: جبل وجبيل، وقمر  إن كان اٍس  ْالْْ أ ر :

 وقمير، وعمر وعمير، وبحر وبحير، وهكذا.

أًيا كانت أصلية كلها أم بعضها زائد، إذا كان  وإن كان اٍس  أربعْ أ ر : 

 لى فعيعل.االسم أربعة أحرف فإنه ُيصغر ع

 ."دريهم"وهو رباعي مجرد  "درهم"نقول يف  

 ."جعيفر"وهو رباعي مجرد  "جعفر"ونقول يف  

 ."أحيمد"وهو ثالثي مزيد بالهمزة  "أحمد"ونقول يف  

 ."ُمصينع"وهو ثالثي مزيد بالميم  "مصنع"ونقول يف 

 ."عويل"وهو ثالثي مزيٌد باأللف بعد فاءه:  "عالم"ونقول يف  

 ، فعيل."غزيل"وهو ثالثي مزيد باأللف بعد عينه غزال  "غزال"ونقول يف 

نقول هذه األسماء يف تصغيرها على وزن فعيعل، ُمزيل فعيعل، هذا الوزن 

 التصريفي.

نظرنا إن كان قبل آخره  فإن كان اٍس  على خمسْ أ ر  أو ستْ أ ر :

جنون وم"، "مفتاح مفيتيح"، و"عصفور، عصيفير"حرف مد فعلى فعيعيل، نحو 

 ."مضروب مضيريب"، و"مجينين
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، بعد حذف "فعيعل أو فعيعيل"وإن لم يكن قبل آخره حرف مد فنصغره على  

الزوائد حتى يعود إلى أربعة أحرف، لما سبق تقريره يف جمع التكسير، من أن 

االسم ال ُيجمع جمع تكسير وال ُيصغر إال إذا كان ثالثًيا أو رباعًيا، خماسي 

 ُيصغر، ال ُيجمع جمع تكسير وال ُيصغر حتى يعاد إلى أربعة سداسي ما ُيجمع وال

 أحرف.

وهذا خماسي مجرد، البد أن نحذف الحرف الخامس،  "سفرجل"نحو 

وتعود الكلمة، أو فيعود االسم إلى أربعة أحرف فيكون رباعًيا فنصغره على فعيعل 

 ."سفيريج" "فعيعيل "أو على  "سفيرج"

 ."فريزيد"أو  "فريزد"قول: نحذف القاف فن "فرزدق"وكذلك 

هذا خماسي البد أن نحذف وعرفنا يف جمع التكسير أننا  "منطلق"وكذلك يف 

 ."مطيليق"، أو "ُمطيلق"نحذف النون، فنقول 

 ، وهكذا."محيدب أو محيديب"نقل  "محدودب"وكذلك يف كلمة  

ـ بــ "فعيل وفعيعل وفعيعيل"ويمثل بعض النحويين ألوزان التصغير الثالثة: 

 ."فليس ودريهم ودنينير"

رباعي ُيصغر على  "درهم"، "فعيل فليس"ثالثي ُيصغر على:  "فلس"

هذا خماسي قبل آخر حرف مد فيصغر على فعيعيل  "دينار"، و"فعيعل دريهم"

 ."دنينير"

أن التصغير كيف يون؟ كيف يحدث؟ التصغير يكون بضم الحرف  الخالصْ:

اٍء ساكنٍة ثالثة، زيادة أي نحن نزيد ياًء ساكنة األول، وفتح الحرف الثاين، وزيادة ي

 ثالثة تسمى ياء الصغير، ويقتصر على ذلك يف الثالثي، هذا الذي نفعله يف الثالثي.

، وأما غير الثالثي فُيفعل به عند تصغير ما سبق "بحر بحير"، "فلس فليس"
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ر ما بعد ياء نضم األول ونفتح الثاين ونزيد ياء التصغير، ونزيد على ذلك أننا نكس

 ، هذه الخالصة."دنينير"ويف دينار:  "دريهم"التصغير، فنقول يف درهم: 

ونحن قبل قليل ذكرنا أن هذه األوزان الثالثة تسمى أوزان التصغير، وهي 

تختلف عن أوزان التصريف، وهي خاصة بباب التصغير، أوزان التصريف لكيال 

ثالثة اعتماًدا على عدد الحروف، ُيكثر األوزان واألبنية يف هذا الباب جعلوها 

 بغض النظر عن كون الحرف أصلًيا أو زائًدا.

لو أردنا أن نطبق األوزان التصريفية يف هذا الباب،  أما ا ودان التصر  يْ:

لكانت األوزان كثيرة، ألن األوزان التصريفية كما تعرفون تعتمد على كون الحرف 

الفاء والعين والالم، وإن كان زائًدا ُنظِم، فإن أصلًيا أو زائًدا وإن كان أصلًيا قوبل ب

كانت زيادته عن تكرير حرٍف أصلي ُكرر هذا الحرف األصلي، وإن لم يكن كذلك 

 ووضع بلفظه يف الميزان. "سألتمونيها"بل كان من حروف 

حتى يف الميزان الصريف:  "دريهم فعيعل"فعلى ذلك نقول يف تصغير درهم 

، "أحيمر"ة، لكن أحمر على وزن أفعل، نصغره على ألن الحروف أصلي "فعيعل"

 أفيعل. "أحيمر"؟ أفيعل، أحمر أفعل، "أحيمر"ما ميزانه الصريف 

أحيمر "ألن الهمزة أصلية ليست الفاء، مع أننا نقول يف ميزان وزن التصغير 

، هذا فقط من باب تقليل األوزان يف باب التصغير، وإال ميزانه الصريف "فعيعل

وزنه  "مصينع"وتصغير:  "مفعل"وزنه الصريف  "مصنع"، كذلك "علأحيمر أفي"

 ."مفيعل"وزنه الصريف  "ُمفيعل"الصريف ميم زائدة 

 "غزال"، "عويلم فويعل"ميزانه الصريف  "عويلم"وتصغيره:  "فاعل"عالم 

 ."غزيل فعيل"، ميزانه الصريف "ُغزيل"فعال، وتصغيره 

ثالثة فعيل وفعيعل وفعيعيل هي أوزاٌن فهذا هو تنبيهان على أن هذه األوزان ال
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تصغيرية، وليست أوزاًنا تصريفية، الغرض منها تقليل األوزان وضبط الباب  

 وتسهيل األحكام يف هذا الباب باب التصغير.

الحركات واحدة، فعيل األول مفتوح، كما قلنا التصغير دائًما بضم األول، 

ح الثاين: سواء كان أصلًيا أو زائًدا، سواًء كان األول حرًفا أصلًيا أو زائًدا، وفت

والزيادة فيها ساكنة، وكسر ما بعدها، هذا هو التصغير بغض النظر عن كون 

 الحروف زائدة أو أصلية.

 له شروط، ليس كل كلمة ُتصغر، بل ال ُيصغر إال ما انطبقت فيه التصرير:

 شروط التصرير: 

 :خواص األسماء،  أن يكون المصغر اسًما، فالتصغير من الشرط ا ول

 الفعل ال ُيصغر، والحرف ال يصغر.

قالوا: شذَّ عن هذا شيء واحد، وهو فعل التعجب، فعل التعجب يف قولهم ما 

وأفعل ما أفعله فعل، عند  "يا أميلح غزالًنا"أفعله جاء يف السماع تصغيره، كقوله: 

 الجمهور وهو الصحيح، فتصغيره شاذ ألنه من تصغير الفعل، وعللوا ذلك

 بتعليالت، تجعله قريًبا من االسم، فلهذا ُصِدق.

 :أن يكون معرًبا. الشرط الراين من شروط المصرر 

ماذا يقابل المعرب؟ المبني، المبنيات ال تصغر، الضمائر ال تصغر، أسماء 

 الفعل ال تصغر، أسماء االستفهام، أسماء الشرط ال تصغر.

الموصولة الذي وإخوانه، قالوا: شذَّ من هذا يف السماع تصغير األسماء 

وأسماء اإلشارة: ذا وإخوانه، فجاء يف السامع تصغيرها، وسيذكر ذلك ابن مالك 

 يف آخر بيت يف هذا الباب.

 .الشرط الرالَ: فيما   صرر 
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أيكون المصغر خالًيا من صيغة التصغير أال يكون على صيغة التصغير، من  

وهو الفرس الذي  "يثكم"وضع أول موضع على دريد، وكذلك  "دريد"ذلك 

بين األسود واألحمر، وتعليل ذلك واضح هو أن المصغر ُيصغر، كما أن المحلوق 

 ال ُيحلق.

مع أن هذه المسألة فيها خالف بين الفقهاء، بعضهم قال يمشي عليه بالموس 

 ولو كان أقرع، وبعضهم قال ال ما يف حاجة لُيحلق.

 ناَ قاباِل للتصرير.الشرط الرابع فيما   صرر: قال ا إن  ك ن مع 

فعلى ذلك ال ُتصغر جموع الكثرة؛ ألن الكثرة للتكثير، بخالف جموع القلة 

فيجوز أن ُتصغر، وبناًء على ذلك أيًضا قالوا: ال ُتصغر األسماء المعظمة شرًعا، 

 مراًدا هبا مسمياهتا.

جل –ال تصغر األسماء المعظمة شرًعا مراًدا هبا مسمياهتا، كأسماء اهلل وصفاته 

، فال يجوز أن تصغر الرحمن وتقول الرحيمن، اسًما هلل أو صفة هلل هذا ال -جالله

 يجوز.

وكذلك أسماء األنبياء، وكذلك أسماء كتب اهلل كالقرآن واإلنجيل والتوراة، 

وكذلك المصحف مراًدا به القرآن، وكذلك المسجد، مراًد به الصالح، فهذا معنى 

ا خرجت هذه األسماء عن مسمياهتا المعظمة شرًعا قولهم مراًدا هبا مسمياهتا، فإذ

فال بأس بتصغيرها، نحو عبد الرحمن، نصغره على رحيم، ألنك ال تصغر الحقيقة 

 الرحمن، وإنما تصغر هذا العبد.

وكذلك المصحف إذا قلت مصيحف تريد األوراق التي ُتقرأ وكتب فيها 

بأس بالتصغير، وهذا معنى  القرآن أو مسيجد تريد تصغير هذا المكان، فحينئٍذ ال

 قولهم ال تصغر األسماء المعظمة مراًدا هبا مسمياهتا.
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 (.27:15@)  الب: 

عبد الرحمن كما سيأيت إن أردت تصغيره قياًسا فتصغر الجزء األول  الشيخ:

تقول عبيد الرحمن، عبيد اهلل، عبيد الملك، هذا تصغير قياسي ال إشكال فيه ألن 

فإن الظاهر تصغير للرحمن ليس للعبد، لهذا قالوا اإلشكال فسي قول رحيم، 

ُرحيم وإن كان يف تصغيره مساًسا بالرحمن إال إن النظر فيه للعبد، فلهذا ُأخذت منه 

 الدال ُرحيم.

 (.28:08@)  الب:

ال ستير هذا صيغة مبالغة التصغير يكون بضم األول وفتح الثاين وزيادة  الشيخ:

زن فعيل، وفعيل من األوزان المبالغة، كقولك ياء زائدة، أما ستير فهو على و

 ، هذا عكس التصغير، هذا مبالغة.-جل جالله–صديق، هذا ستير أي كثير السرت 

 هناك سؤال قبل أن نبدأ يف قراءة ابن مالك وشرحها.

 (.28:57@)  الب:

 دينار أصلها ِدنر، الدال والنون والراء، قالوا ُقلبت النون إلى الياء دينار، الشيخ:

 قلبت إحدى النونين ياًء ولهذا أمثلة أخرى.

 (.29:29@)  الب:

 مسجد مسيجد. الشيخ:

 (.29:35@)  الب:

 فيه المسجد، ال تريد  الشيخ:
َّ

تقصد مكان المسجد أي المكان الذي بني

 فيه المسجد.
َّ

 تصغير المسجد، تريد تصغير المكان الذي بني

 فيه المسجد صغير، هذا 
َّ

مراد بمسيجد، ليس قصدك ما هذا المكان الذي بني
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 يقام فيه للصالة والعبادة، وهذا مراد الناس لكن ننبه إلى ذلك.

 (.30:06@)  الب:

إذا أردت أن تزهنا وزن تصغير فعيل فعيعل فعيعيل، تنظر إل عدد  الشيخ:

 الحروف فقط.

 (.30:33@)  الب:

 نعم مطلًقا. الشيخ:

 (.30:41@)  الب:

اه قبل قليل نعيده مرة أخرى، إذا كان اسًما ثالثًيا فعيعل، هذا الذي قلن الشيخ:

 ثالثة أحرف فعلى فعيل.

 وإن كان على أربعة أحرف فعلى فعيعل. 

وإن كان خمسة أحرف أو ستة أحرف، نظرنا فإن كان قبل آخره مد فعلى 

 فعيعيل، وإن لم يكن قبل آخره مد فعلى فعيعل وفعيعيل.

 (.31:17@)  الب:

 أن يجمعوها يف كلماٍت بينها ترابط.يعني أرادوا  الشيخ:

 يف أول  ِا الباب:  قال ابن مالِّ 

َعةةةةةةةةةْياِل اْجَعةةةةةةةةةِل اْلر الَِْةةةةةةةةة َّ إَِيا   ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

، "بحر وبحير"االسم الثالثي تصغيره على وزن فعيل، نحو  يقول  

 ."قزى، وقزٌي "وكذلك نحو  "وسلم وسليم"، و"فهد وفيد"و

اجتمعت ياء التصغير الزائدة بياء الكلمة التي هي الم الكلمة  "قزٌي "وقولنا 

، "أذى، وأذٌي "وهكذا يف كل ما كانت المه حرف علة، كـــ  "ُقزٌي "فأدغمتا، فقيل 
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 وهكذا. "عصى، وعصيةٌ "و 

 : ْ  قال 

َعْيِعةةةةةةةةلض لَِمةةةةةةةةا  َعْيِعةةةةةةةةلع َمةةةةةةةةَع ف   ف 

 

َرْ ِ َمةةةةةةا   ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض     َفةةةةةةا

لما فاق ثالثة أحرف، يعني أهنما للرباعي والخماسي  "فعيعل وفعيعيل"يقول  

والسداسي ألن االسم كما قيل قبل ذلك وما سيأيت تقريره يف باب التصريف أن 

 االسم ال يقل عن ثالثة أحرف وال يزيد عن ستة أحرف، ما دام اسًما معرًبا.

 : ، ْ  قال فهذا معنى بيته

نْ  ِصةةةةْل َوَمةةةةا بِةةةةِه لِم   َتَ ةةةةى اْلَ ْمةةةةِع و 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

كل ما ذكرناه يف كيفية جمع الرباعي والخماسي والسداسي على  يقول  

فعالل، وفعاليل، ينطبق هنا يف باب التصغير، متى نجمع على فعالل، ومتى نجمع 

 على فعاليل؟ 

 هذا المجرد مثل فعيعل. فعالل:

هذا الذي قبل آخره ياء مثل فعيعيل، هذا الذي أراد أن يقول،  وفعاليل:

 ومقتضى تطبيق ذلك يف باب التصغير ما ذكرناه قبل قليل ونعيده اآلن.

 أن الرباعي ُيصغر على فعيعل، نحو جعفر وجعيفر، درهم ودريهم. و  :

فإهنما ُيصغران على فعيعل أو فعيعيل إذا إذا كان  وأما الخماس  والسداس :

 بل آخرهما حرف مد فإهنما ُيصغران على فعيعل.ق

ومع ذلك يجب أن ُيحذف من الخماسي والسداسي الحروف الزائدة حتى 

البد أن نحذف  "سفرجل"يعود إلى أربعة أحرف لكي يمكن تصغيره، نحو 

، "فريزد"، فرزدق البد أن نحذف الخامس فنقول "سفيرج"الخامس، فنقول: 
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كما عرفنا يف  "فريزق"زدق ونبقي القاف فنقول: فر"ويجوز أن نحذف الدال يف 

 جمع التكسير ألن الدال لها شبٌه بالتاء وهي من حروف سألتمونيها.

فإننا نحذف النون الزائدة، ونبقي الميم الزائدة، ألن الميم  "منطلِق"وأما 

النون زائدة واأللف زائدة  "علندى"، و"ُمطيلق"متصدرة ولها معنى، فنقول 

زية فاأللف لإللحاق والنون متقدمة فجاز أن تحذف النون، وتبقي كالهما له م

 األلف، وجاز أن تحذف األلف وتبقي النون.

 "عليند"بحذف األلف تقول:  "علندى"وكذلك يف التصغير، يجوز أن تصغر 

عليدي ثم  "عليدٍ "بحذف النون وإبقاء األلف، فتقول:  "علندى"ويجوز أن تصغر 

 ."عليدٍ "تعلها علة قاٍض 

 إًذا ما قلناه يف جمع التكسير من أن الخماسي والسداسي.

إًذا ما ذكرناه يف جمع التكسير من أن الخماسي والسداسي يجب أن ُيحذف 

من لكي يعود إلى أربعة وكيف نحذف شروط الحذف، وما الذي يفضل على غيره 

 بيت.يف الحذف، كل ذلك ُيطبق يف باب التصغير هذا الذي أراده ابن مالك هبذا ال

 : بعد يلِّ ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةل  َمةةةةةا  ْيةةةةةاِ  ك  ِِ ةةةةةدع َعةةةةةِن اْل
 َوَ ا ِ

 

ِسةةةَما   ْكِمةةةا ر  ةةة  اْلَبةةةاَبْيِن   
 َخةةةاَلَا فِ

أنه جاء يف السماع أشياء قليلة خالفت هذه األحكام التي ذكرها  يذكر  

يف باب جمع التكسير، وباب التصريف، أي أن هناك شواهد قليلة جاء فيها 

 على غير لفظ المصغر، من ذلك مغرب.التصغير 

يريدون  "مغيربان"نعرف المغرب وقت المغرب، قالت العرب يف تصغيره: 

 ."مغيرب"أول المغرب، سأتيك مغيربان أي أول المغرب، وتصغيره القياسي 

يريدون أول العشاء، سنتعشى عشيشًيا أي  "عشيشًيا"وقالوا يف تصغير عشاء: 
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 د شيًئا.أول العشاء إن تأخرت لن تج 

 ."ُعشية"والقياس يف تصغير عشاٍء: 

وكذلك يف جمع التكسير قالوا مثاًل يف جمع رهٍط أرهاط، وإذ قالوا يف جمع 

رهٍط أراهط وأرهاط، الذي يعنينا اآلن جمعوا بالكسرة رهًطا على أراهط، 

والقياس أن ُيجمع رهًطا يف الكثرة على رهوط، قياس فعل على فعول، مثل قلب 

 فلس وفلوس.وقلوب، و

مثل حاجز وحواجز،  "بواطل"والقياس:  "أباطيل"وقالوا يف جمع الباطل: 

وكاهل وكواهل، فهذه جاءت يف السماع أي جاء جمعها على خالف مفردها، 

وجاء تصغيرها على خالف مفردها، هذه كلمات قليلة هي محفوظة وباهبا 

 السماع، فهي يف ذاهتا فصيحة، يف قمة الفصاحة.

ال إشكال فيها أبًدا، لكن ال تقيس عليها، ألن  "مغيربان"ل: أزورك عندما تقو

 القياس ال يكون إال على الكثير المطرد.

 (.41:30@)  الب:

ال المسموع هو األفصح، لغة السماع، المسموع ال ُيقدم عليه شيء،  الشيخ:

 القياس إنما يكون فيما ال ُيسمع.

 (.41:39@)  الب:

 من عشية. كذلك عشيشية أفصح الشيخ:

 : ، ثم قال ابن مالك "عشيشًيا"أنا أظن العامة يستعملوهنا 

 لِتِْلِ َ ةةةةا اْلتَّْصةةةةِرْيرِ ِمةةةةْن َقْبةةةةِل َعَلةةةةْ  

 

َ  اْنَحةةةةةْت    ةةةةةِه اْلَ ةةةةةْت
ِْ  اْو َمدَّ

َض ْأنِْيةةةةة َْ 

َة َأْفَعةةةةةالض َسةةةةةَبْق   اَي َمةةةةةا َمةةةةةدَّ َِ  َكةةةةة

 

 َأْو َمةةةةدَّ َسةةةةْكَراَن َوَمةةةةا بِةةةةِه اْلَتَحةةةةْق   
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من أحكام التصغير التي ذكرناها قبل قليل أن ما بعد ياء : يقول 

إال يف ثالثة مواضع فإنه ال ُيكسر  "درهم ودريهم"التصغير يجب أن ُيكسر، نحو 

 بل يجب أن ُيفتح.

 :وقد ذكر هذه املواضع الثالثة يف هذين البيتني، وهي 

 .َالم اع ا ول: إيا وقع بعدَ عل  ْأني 

بعدها يجب أن ُيكسر إال إذا كان بعده عالمة تأنيث، عند ياء التصغير، والذي 

، والذي بعد ياء التصغير "تميرة"، انتبه ياء التصغير بعد الميم، "تمرة، ُتميرة"مثل 

علم التأنيث يجب  "تميرة"يجب أن ُكسر إال إذا كان بعده تاء التأنيث علم التأنيث 

 أن ُيفتح ما قبله.

نيث ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث وعلم التأنيث كما تعرفون تاء التأ

 ."تمرة وتميرة"المقصورة، 

، الياء بعدها الالم يجب أن تكسر، إال أن الالم هذه بعدها ألف "حبلى حبيلة"

 ."حبيلة"التأنيث فيجب أن ُتفتح 

، هذا الراء يجي أن ُتكسر وإنما فتحت ألن ما بعدها علم "حمراء حميراء"

 التأنيث.

، ماذا بعد الياء "فويطمة"فاطمة كيف ُتصغر قياًسا؟  "ُفطيمة فاطمة"فلو قلت 

 فال يصح التمثيل هبا هنا. "فويطمة"لماذا؟ ألن بعده التاء،  "فويطمة"مكسور 

وهذا يسمى تصغير  "فوطيمة"لكن يصح التمثيل بفاطمة إذا صغرهتا على 

 ترخيم وسيأيت الكالم عليه بعد قليل، فنأجله إلى وقته.

 : ابن مالِّ  ف ِا    ق ل
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َض  َقْبلِ  ِمنْ  اْلتَّْصِرْيرِ  لِتِْلِ َ ا  ْأنِْي َْ  َعَلْ  

علم التأنيث أي عالمة التأنيث وهي تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة 

 والمقصورة.

 إذا وقع بعده ألف أفعال. :الم اع الراين ل ج ب فتَ ما بعد  اُّ التصرير 

ل، أجمال كثرة أم قلة؟ قلة أي هذا الوزن وزن أفعال نحو أجمال جمع جم

هذه  "أجيمال"يجوز أن ُيصغر، صغر أجمال ضم األول وافتح الثاين وزيد ياء 

 أجيمال قليلة، إذا كانت الجمال قليلة ثالثة خمسة سبعة، تقول هذه أجيمال قليلة.

وهي مفتوحة، لماذا فتحت ولم ُتكسر، وقع  "أجيمال"الياء بعدها الميم: 

ثم نصغرها على  "أثواب"مال، وكذلك ثوب ُيجمع على بعدها ألف أفعال أجي

هذا القياس، القياس أدى إلى اجتماع الياء والواو  "أثيواب"قولنا، صغروا أثواب: 

وإحداهما ساكنة، أثيواب، والقاعدة ستأيت يف باب اإلبدال أن الواو والياء إذا 

ُتقلب  اجتمعت وسكنت السابقة وسكنت إحداهما السابقة والالحقة فيجب أن

 ."ما كانت إال أثياب"ومن ذلك قول عمر بن عيسى:  "أثياب"الواو فنقول: 

قلنا يف ذلك قول عيسى بن عمر وكان معروًفا بالفصاحة من الذين لم يلحنوا، 

مع شيء من التقعر يف الكالم، فعندما أخذه الحجاج وطالبه بشيٍء كان قد سلمه 

، فهذا "يف أسي اط قبع ا عشاروي إن كنع إٍ أْيابص"إليه، فلما ضربه قال: 

 الشاهد.

 :  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ايَ  َِ ةَ  َما َك  َسَبْق  َأْفَعالض  َمدَّ

 وهذا هو الموضع الثاين.
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 :إذا وقع بعده ألف  الم اع الرالَ مما   ب فيه فتَ ما بعد  اُّ التصرير

 فعالن الذي هو مؤنثه فعلى بالقصر.

تح الراء بعد الياء ألن الراء متلوة تف "سكيران"نحو سكران، نصغرى على 

  ِا    ق له: و "غضيبان"بألف فعالن، وغضبان 

 اْلَتَحْق  بِهِ  َوَما َسْكَرانَ  َمدَّ  َأوْ 

أي ما التحق بسكران، يريد ما كان مثله، ما كان مثله يف ماذا؟ بأن كان ألفه 

ة، هذا هو ونونه زائدتين وأنه ال ُيجمع على فعاليل، وال يكون مؤنثه على فعالن

 باب سكران.

فإن كانت نونه أصلية لم يكن على فعالن أصاًل، ألن النون أصلية مثل 

األرجح فيهما أن النون  "عفان وحسان"، أما عثمان فعالن، خالف "عفان"

من العفن إن جعلنا النون أصلية، ومن  "عفان"من الحسن، و "حسان"أصلية، 

 العفة إن لم نجعلها أصلية.

لى األرجح يف حذف حسان، وليست أصلية على األحسن النون أصلية ع

 "حسيسان"ال  "حسيسين"معنى يف عفان، فإذا صغرنا حسان فنصغره على 

 حسيسين نعم.

سرحان "و "سلطان وسالطين"وإذا ُجِمع فعالن على فعالين، مثل 

فكذلك أي يبقى على أصل التصغير، أي ما بعد ياء التصغير، فتقول يف  "وسراحين

وهو الذئب  "وسرحان"لطان سليطين، يبقى على األصل، سليطين، تصغير س

، وفرحان "غضيبان"، وغضبان "سكيران"، بخالف سكران تقول: "سريحين"

 ، وهكذا."فريحان"

 (.51:48@)  الب:
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، "سكرى" "فعلى"نقول ما ُيجمع على فعاليل، سكران ُيجمع على  الشيخ: 

 وإن جمع على فعاليل خرج من باب سكران.

 (.52:04@) : الب

كلها على فعالن، بما أنه على فعالن إذا األلف والنون زائدتان، لكن  الشيخ:

باب فعالن ليس كله باًبا واحًدا فبعضهم ُيجمع على فعلى كسكرى، وبعضه ال 

ُيجمع على فعالن، ُيجمع على فعاليل، مثل سرحان وسراحين، وسلطان 

 وسالطين.

فيه زائدتين، وُيجمع على فعاليل  فباب سكران هو ما كانت األلف والنون

ومؤنثه فعلى ال فعالنة، وإن كانت مؤنثه فعالنة، وهذه ألفاظ قليلة أوصلوها إلى 

 اسًما مثل سيفان وسيفانة للطويل، رجل سيفان وامرأة سيفانة. 15قرابة 

يف كل شيء، ال يف المنع من الصرف، رجٌل  "سكران"فهذا ال يأخذ حكم باب 

 ."سييفين"كيف نصغر سيفان؟ رجُل سيفاٌن وال هنا و

( فقط حبارى 53:15@وهو ) "العثمان"فإن سألنا بعد ذلك عن تصغير 

يسمى عثماًنا، فكيف تصغيره؟ تصغيره على فعالن، سكران أم على فعالن 

 كسلطان.

نص على أن عثمان ال ُيجمع مع أن ال ُيجمع عليه، فعلى ذلك  سيبويه 

هذا هو  "عثيمان"نقول يف تصغير عثمان  "مانعثي"ُيصغر كسكران، فنقول فيه: 

 القياس وهو نص سيبويه وجمهور النحويين.

بعض اللغويين نقل نقاًل ليس مشهوًرا وهو أن عثماًنا ُيجمع على فعاليل 

 ."عثامين"الحبارى ُيجمع على فعاليل  "عثامين"

والكالم يف عثمان  "عثيمين"وهو على  "سليطين"فعلى ذلك يكون كسلطان 
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 عليه.فخ
َّ

 ر الحبارى يدخل يف عثيمان العلم، وإنه ُسمي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ا  ةةةةةةةدَّ َ  م   َ ْيةةةةةةة
َِ  َوَألِةةةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةةةة

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

ا اْلَمِزْ ةةةةةةةد  آِخةةةةةةةِرا لِْلنََّسةةةةةةةِب   َِ  َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

ةةةةةةةةةةةا َفْعاَلَنةةةةةةةةةةةا   َْ ا ِدَ اَ  َِ  َوَ كةةةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

 َوَقةةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةةال َمةةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةةى  

 

َض َجةةةةةال   َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض ْرنَِيةةةةة َْ 

: االسم كما سبق تقريره ال ُيصغر إال إذا كان على ثالثة حرف أو يقول  

منه  أربعة أحرف، فإن كان أكثر من ذلك أي خماسًيا أو سداسًيا، وجب أن ُيحذف

حتى يعود إلى أربعة أحرف، هذا أمر عاصرناه وقررناه، وتصغيره كون على ثالثة 

 ماذا بعد الياء؟ "فعيل"أوزان تصغيرية: 

بعد ياء التصغير حرف واحد فعيل، أو على فعيعل، أي بعد ياء التصغير 

حرفان، أو على فعيعيل، ماذا بعد ياء التصغير ثالثة أحرف أو نقول: حرفان بينهما 

 د، أو حرفان بينهما ياٌء مدية، هذه صور التصغير.م

ياء التصغير إما أن يكون بعدها حرف أو يكون بعدها حرفان، أو يكون بعدها 

 حرفان بينهما ياٌء مدية.

إال أن هناك أشياء ال تعد عند حسبة هذه الحروف واألوزان، وهذه األوزان 

عد الحروف واألوزان، فال وهذه العدة هناك حروف وهناك أشياء ال تعد، عندما ت

يضر وجودها بعد ياء التصغير، ال يضر يف العدد وال يضر يف الصيغة يف الوزن، 

 وهي المذكورة يف هذه األبيات.

كيف نصغرها؟  "خنفساء"مثل  و   ا ول ألا التأنيَ الممدو ة: 

؟ أربعة أحرف ما نقول هذا خالف "خنيفساء"ماذا بعد ياء التصغير  "خنيفساء"



 

 
e 

g h 

f  126 
 شرح ألفية ابن مالك

التصغير، نقول ال، ياء التصغير يف الحقيقة ليس بعدها إال حرفان، وأما همزة  باب 

 التأنيث فإهنا ال تعد يف الحسبة، وجودها ال يضر وال يؤثر.

 (.58:05@)  الب:

ألف التأنيث هنا لم تلي ما بعد ياء التصغير، ماذا بعد ياء التصغير، يف  الشيخ:

ألف التأنيث أو السين؟  "خنيفساء"فاء؟ ؟ أي حرف الفاء، ماذا بعد ال"خنيفساء"

الراء جاء بعدها  "حميراء"السين، أي يقول تفتح إذا كان بعدها ألف التأنيث مثل 

جاء بعدها السين، ثم بعد ذلك جاءت ألف  "خنيفساء"ألف التأنيث، لكن هنا 

، وكذلك "خنيفساء"التأنيث، فتبقى على األصل، إنما بعد الياء المكسورة 

وهي نوع من الجراد يتصغر على جخيدباء وال يضر ذلك بالوزن  "جخدباء"

 والعدد.

، "حنيظلة"وتصغر على  "حنظلة"تاء التأنيث ال تعد، مثل  :الراين مما ٍ  عد

 الياء بعدها حرفان وتاء، التاء هذه ما تعد.

  و ِا ق له:أيًضا التاء ما تعد،  "تفيفيحة"تفاحة: 

  َ َِ َ ْيةةةةةةة ا َوَألِةةةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةةةة ةةةةةةةدَّ  م 

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

يعني حيث مد، واأللف لإلطالق، يقول: ألف التأنيث حيث مد،  "ُمدا"قوله:  

 وتاء التأنيث ُعدا منفصلين، هذه عدا الثانية للتثنية.

 "عبيقرٌي "ياء النسب نحو: عبقري نقول يف تصغيره  :الرالَ مما ٍ  عد

 ش"وكذلك: شافعي نصغره على: 
ٌ

 ، ياء النسب ال تعد أيًضا."ويفعي

الجزء الثاين يف المركب اإلضايف والملكي، كما نعرف  :ا مر الرابع مما ٍ  عد

 ."عبيد اهلل"يتكونان من جزئين، الجزء الثاين ال يعد، نحو: عبد اهلل 

بعدها الدال ولفظ اهلل، أقول الجزء الثاين ال يعد، قد تقول  "عبيد"الياء يف 
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و ِا    ق له ، "بعيلبك"نصغرها فنقول:  "بعلبك"ل ال يعد، وكذلك بعدها الدا

:  

ا اْلَمِزْ ةةةةةةةد  آِخةةةةةةةِرا لِْلنََّسةةةةةةةِب  َِ  َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

 أي ياء النسب، والعجز يف المركب اإلضايف وكذلك يف المركب المزجي. 

ة أحرٍف فصاعًدا، نحو األلف والنون الزائدتان بعد أربع :الخامء مما ٍ  عد

األلف والنون هذه ال تعد أهنا وقعت بعد  "زعيفران"زعفران، نصغرها فنقول: 

 (، زعفران وهذا قوله: 62:27@أربعة )

ةةةةةةةةةةةا َفْعاَلَنةةةةةةةةةةةا  َْ ا ِدَ اَ  َِ  َوَ كةةةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

لفية، وقد وقوله يف البيت: فعالن وزعفران هكذا بالكسر يف أغلب نسخ األ 

جالء يف بعض النسخ المتأخرة من األلفية ويف بعض المطبوع من الشروح فعالن، 

وزعفران، وزعفران كما تعرفون مصروف ألنه ليس علًما وال وصًفا، فال داعي 

 لجره بالفتحة.

 بعد الصالة. -إن شاُّ اهلل-نكمل 

 عين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم

 

¹ 
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﷽ 
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

يف  وقلنا إن هناك أشياء ال تعد بعد ياء التصغير، وقد ذكرها ابن مالك 

هذه األبيات، وذكرنا منها ألف التأنيث الممدودة، وذكرنا منها تاء التأنيث وياء 

نسب، والجزء الثاين من المركب اإلضايف والمزج، واأللف والنون الزائدتين بعد ال

 أمر سادس أيًضا ال يعد بعد ياء التصغير، وهي عالمة 
َّ

أربعة أحرف وصاعًدا، وبقي

 التثنية وعالمة جمع السالمة.

عالمة التثنية أي األلف والنون والياء والنون يف المثنى، وعالمة جمع السالمة، 

لواو والنون والياء والنون يف جمع المذكر السالم، ويف قولنا مسلًما، نصغرها أي ا

 ."مسيلمان"فنقول: 

نرى أن الياء بعدها ثالثة أحرف، وهذا ال يكون يف التصغير، إال إن عالمة 

ومسلمات على  "مسيلمون"التثنية ال تعد، وكذلك مسلمون، نصغرها فنقول: 

 ."مسيلمات"

 : ِّ و ِا    ق ل ابن مال

 َوَقةةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةةال َمةةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةةى 

 

َض َجةةةةةاَل    َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض ْرنَِيةةةةة َْ 
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إًذا فذكر يف هذه األبيات األشياء التي ال تعد بعد ياء التصغير، ال تدخل يف عد 

 الحروف.

 : ْ  قال 

ْصةةةةةر َمَتةةةةةى  َِ و اْل َِ ي   َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 

ْض َلةةةةةةةنْ    ْرَبَتةةةةةةةا َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة    

َبةةةةةةاَر  َخْيةةةةةةرِ   َْْصةةةةةةِرْيرِ     َوِعنْةةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةر   َبْيةةةةةَر  َفةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةْيَن اْلح 

حكم تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة، من قبل وأهنما  فبعد أن ذكر  

ال يعدان بعد ياء التصغير وال يؤثران يف حسبة الحروف، ذكر هنا حكم ألف 

هدى، "أن ألف التأنيث المقصورة إن كانت ثالثًة كــــ  التأنيث المقصورة، فذكر

 ."وعصا

فال كالم يف بقائها، ألهنا ال تؤثر يف صورة  "مسعى، وملهى"أو رابعًة: كــــ 

المصغر، ألن الثالثي ُيصغر والرباعي ُيصغر، ولذلك لم يذكرها ابن مالك أصاًل، 

 أو سادسة. وإنما تكلم على ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة

وإذا كانت ألف التأنيث المقصورة إذا كانت سادسة وجب حذفها يف لغة 

 العرب.

رجٌل قبعثرى، وهو الرجل الضخم، قبعثرى األلف  "قبعثرى" :مرال يلِّ

سادسة أو خامسة؟ سادسة يجب حذفها مطلًقا عند التصغير، فنقول يف تصغير 

ورة كم يبقى من حرف؟ ألن قبعثرى إذا حذفت األلف المقص "قبيعث"قبعثرى 

ويجوز  "قبيعث"خمسة، فيجب أن تحذف الخامس فتحذف الراء وتصغر فتقول: 

 قبيعيث، تويًضا عن المحذوف.

 "قبيعث"عرفنا أنه إذا ُحِذف حرف جاز أن تعوض عنه ياًء قبل األخير، تقول 

أو عندي  "لغز"وهي بمعنى اللغز، تقول عند  "لغيزى"، وكذلك "قبيعيث"أو 
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األلف سادسة، فيجب أن ُتحذف عند التصغير فتقول يف تصغير لغيزى  "لغيزى" 

 ."لغيغيز"

هذه إن كانت سادسة يجب أن ُتحذف، إن كانت خامسًة إن األلف المقصورة 

خامسة، نضيف، فاألصل فيها أهنا ُتحذف، األصل يف األلف المقصورة الخامسة 

 ."رقريق"اسم مكان، تصغره فتقول:  "قرقر "أهنا ُتحذف، نحو

 : و ِا ق له 

ْصةةةةةر َمَتةةةةةى  َِ و اْل َِ ي   َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 

ْرَبَتةةةةةةةا    َلةةةةةةةْن   
ْض  َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة

ألف التأنيث المقصورة إذا زاد عن أربعة، إذا كانت خامسًة أو سادسة لن تثبت  

أي يجب أن ُتحذف، وإن كانت ألف التأنيث المقصورة خامسًة وثالث االسم 

انت ألف التأنيث المقصورة خامسة إًذا فالكلمة خمسة أحرف، حرف مد، إذا ك

 ."حبارى"الخامس ألف التأنيث المقصورة، والثالث حرف مد نحو: 

فيجوز لك أن تحذف ألف التأنيث وتبقي األلف المدية وتصغر حينئٍذ حبار، 

 ألن األلف ستنقلب ياء وتدغم يف ياء التصغير، تقول: ُحبير. "حبار حبير"وتقول: 

يجوز أن تبقي ألف التأنيث وتحذف األلف المدية، فتصغر حينئٍذ فتقول: و

 بألٍف مقصورة. "حبيرى"

 و ِا    ق ل ابن مالِّ: 

َبةةةةةةاَر  َخْيةةةةةةرِ  َْْصةةةةةةِرْيرِ     َوِعنْةةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةر   َبْيةةةةةَر  َفةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةْيَن اْلح 

 وجهان.وكلما كانت ألف التأنيث خامسة وثالث الكلمة مًدا جاز لك فيها ال 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِلةةةةةةْب  انِِيةةةةةةا َلْينِةةةةةةا ق  َْ ْ   َْصةةةةةةلض   َواْر  

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةةتِْ    َيْيةةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةةة  ِعْيةةةةةدض  َوَشةةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 
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 َوا َلِةةةةةا  اْلرَّةةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةةد    ْ َعةةةةةل  

 

   َِ ْيةةةِه   ْ َ ةةةل  َواِوا َكةةة
 ا َمةةةا ا َْصةةةل  فِ

 يف هذه األبيات حكم ثاين المصغر إذا كان حرف اللين. ذكر  

لين فله ْالْْ أن له ثالثة أحوال، ثاين المصغر إذا كان حرف  والخالصْ:

 أ  ال:

 أن يكون حرف اللين أصله الواو، فيجب أن ُيجرع إليه. :الحالْ ا لى 

ياء، حرف لين ياء ساكنة، والياء هذه أصلها ثاين المصغر  "قيمة" :مرال يلِّ

إال إن الواو  "قوم"الواو أو الياء؟ هي من قوم يقوم، إًذا فاألصل الواو، األصل 

 ُكِسر ما قبلها قلبت ياًء.

 ."قويمة"كيف نصغر قيمة؟ 

مثاًل، كيف نصغر  "أبواب"ما أصل األلف يف باب؟ واو بداللة قولهم  :وباب

 ."بويب"باًبا؟ 

 أن يكون أصله الياء. ْاين المصرر إيا كان لينِا: ْ الرانيْوالحال 

اسم فاعل، الواو هنا أصلها  "ُموِقن"فيجب أن يرجع إلى الياء، ومثال ذلك: 

، "موقن"الياء؛ ألهنا من اليقين، أصلها ُميقن، إال أن الياء إذا انضم قبلها ُقلبِت واًوا 

 ."مييقن"نصغر موقن، نعدها إلى الياء 

أي يف األصل ياء، إذا  "أنياب"انيه ألف ما أصل األلف؟ اجمع ناًبا ث :وناب

 ."نييب"نصغر ياء على 

، وقولهم بويضة على "بييضة"صغر بيضًة الياء هي أصلية، صغر بيضة  :بيعاُّ

 خالف القياس.

إًذا إذا كان أصل الثاين لين واًوا أعيد إلى واو، وإذا كان أصله ياء أعيد إلى 
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 الياء. 

العيد ُتصغر عيد  "عيٍد عييدٌ "من ذلك قول العرب من تصغير  شذ قال ا:

مع أن الياء هنا ثانية، وأصلها الواو أو الياء؟ أصلها  "عييد"العرب تصغر عيد على 

 العيد عيًدا ألنه يعود، وكان القياس أن يقتال يف تغيره 
َّ

الواو ألنه من عاد يعود، سمي

 ."عويد"

جعلها يائية، مع أن أصلها الواو من عاد  إال أن العرب التزمت بكلمة العيد

وجمعوه على أعياد، وأما  "عييد"يعود كي ال يلتبس العود بالعود، وقالوا يف عيد 

 دفًعا للبث. "عويد"العود فجمعوه على أعواد وصغروه على 

 :ْللين الواقع يف ثاين المصغر. الحالْ الرالر 

عاٍج "أو أصله الياء، كـــ  أن يكون أصله مجهواًل، ال نعرفه، هل أصله الواو

ال يعرف ما أصل  "ساج"ال ُيعرف ما أصلها؟ وكذلك  "عاج"كلمة  "وساج

 األلف فيها.

وكذلك لو كان حرف اللين زائًدا، أي ليس أصاًل وإنما كان زائًدا، كـــ 

 زائدة. "ضارب وكات"األلف يف  "ضارب وكاتب"

رد يف األبواب، األلف إذا فما حكم حرف اللين حينئٍذ؟ ُيقلب واًوا، وهذا مط

، ويف تصغير "عويج"كانت مجهولة األصل فإهنا تقلب واًوا فتقول يف تصغير عاج: 

، "كويتب"، ويف تصغير كاتٍب: "ضويرب"، ويف تصغير ضارب: "سويج"ساج: 

 ."فويعل"، فاعل: تصغر على "عويلم"عالم: 

إذا كان يف ثاين أن حرف اللين الواقع يف ثاين المصغر، حرف اللين  :الخالصْ

المصغر يقلب واًوا، إال يف حالٍة واحدة إذا كان أصله الياء، إذا كان أصله الياء 

 ."مييقن"وموقن  "بييضة"فُيجعل ياًء، مثل بيضة 
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وإذا كان أصله الواو ُيقلب واًوا، وإذا كان أصله مجهواًل يقلب واًوا، وإذا كان 

  : ِا    ق ل ابن مالِّ زائًدا ُيقلب واًوا، 

ِلةةةةةةْب  انِِيةةةةةةا َلْينِةةةةةةا ق  َْ ْ   َْصةةةةةةلض   َواْر  

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةةتِْ    َيْيةةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةةة  ِعْيةةةةةدض  َوَشةةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 

 َوا َلِةةةةةا  اْلرَّةةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةةد    ْ َعةةةةةل   

 

ْيةةةِه   ْ    
ا َمةةةا ا َْصةةةل  فِ َِ  َ ةةةل  َواِوا َكةةة

 : هذا المزيد واًوا، فقوله  

ِل ْ  لَِتْصِرْيرض  َما َيا ِمنْ  لِْلَ ْمعِ   ع 

يقول: إن اللين إذا وقع ثاين المجموع جمع تكسير فحكمه كحكمه يف التصغير 

 هنا، فباب ُيجمع جمع تكسير على أبواب، فنرجع األلف إلى الواو.

 نرجع األلف إلى الياء. "أنياب"على  وناب:

 نرجع األلف إلى الواو وهكذا. "ضوارب"إلى  :واارب

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ةةة  اْلتَّْصةةةِرْيرِ َمةةةا 
ةةةْ َص فِ  ِ  َوَكْمةةةِل اْلَمنْ

 

الِِرةةةةا َكَمةةةةا   َْ  َلةةةةْ  َ ْحةةةةِ  َغْيةةةةر اْلتَّةةةةاُِّ 

يريد بالمنقوص هنا ما ُحِذف منه حرف، ال يريد االسم المنقوص وإنما يريد  

 ه حرف، ما حكمه عند التصغير؟ ما ُحِذف منه حرف، الذي ُحِذف من

اسم على حرفين أكيد  "دم"حكمه عند التصغير أن تعيد إليه ما ُحِذف منه، فــ 

الحرف الثالث محذوف، ألننا عرفنا أن االسم المعرب ال يقل عن ثالثة وال يزيد 

 ."دمو"عن ستة، والمحذوف المه الواو، أصله 

 "نعيده فنقول: 
ٌ

 ياًء وتدغم يف ياء التصغير.، ستعود الواو ثم تقلب "دمي

كما يف  "شفيهة": "شف": المها هاء محذوفة، فيقول يف تصغير "شف"و
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 ، تعيد المحذوف أيًضا."شفهي"تقول  "شف"المنسوب، إذا أردت أن تنسب  

، وهكذا "شفاه"على  "شف"وكذلك يف الجمع جمع التكسير، فإنك تجمع 

 وما إلى ذلك. المحذوف يعيده الجمع، ويعيده التصغير، والنسب

المحذوف منها الالم، والمشهور أن الالم المحذوفة هاء، وقال  "شف"كلمة 

لكن  "شفهي أو شفوي"بعضهم أن الالم المحذوفة واو، ولهذا يقال يف النسب 

 ألن قول الجمهور أن األصل المحذوف هي الهاء. "شفهي"األفضل 

كتبها يقول هذا على أنت ال تقل به ولو ُسئِلت قل شفهي، لو قالها آخر أو 

 الوجه المرجوح.

من الوعد، أصله وعد ُحذفت الواو وعوض  "العد"وعد، وعدته عد صدق، 

 أعد المحذوف الواو صارت وعد ثم صغره وعيد. "عد"عنها بالتاء، صغر 

نعيد المحذوف ثم نأيت بتاء التأنيث سنعرف لماذا نأيت بتاء  "يدية": يٌد "يد"و

 ."يدية"التأنيث يد 

من الكلمات المشهور يجب أن نعرف ماذا  "ماءٌ "وهذا مثال ابن مالك  ماء:

حذف لها وما الغرض يعني تتساهل يف تغيير المشهور ألنه معروف فتسهله 

أمواه، "والدليل على ذلك أنه ُيجمع على  "موهٌ "بإحداث تغييرات فيه، ماٌء أصله 

 ."موهٌ "األصل:  "ومياه

ما قبلها، وقلبت ألًفا وهذا مطرد يأيت يف  ما الذي حدث؟ الواو تحركت وانفتح

اقلب الواو  "موهٌ "اإلبدال، الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألًفا، 

، الهاء هنا ضعيفة، وأشبه بالواو والياء إذا تطرفتا بعد األلف يف "ماه"ألف ستكون 

 "سماء"همزة، مثل باب اإلعالل أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف ينقلبان إلى 

 ."بناي"وبناء أصلها  "سماو"أصلها 
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قلبت الواو ألًفا صارت ماه، ثم قلبت الهمزة صارت  "موهٌ "إًذا ماء أصلها 

 ؟"مويه"، كيف تصغر ماًء على "مويه"صغر ماًء  "ماءٌ "

تعيد األصول األلف عادت إلى أصلها الواو، ثم زدت ياء التصغير، ثم عادت 

 "مويه"العامة يقولون  "لمويه"هذا لفظ عامي  "مويه"، "ويهم"الهمزة إلى الهاء 

 حرفوا هذا.

إًذا ما حكم المصغر المنقوص أي الذي ُحِذف منه شيء؟ يجب أن يعاد إليه 

المحذوف بعد تصغيره إال إذا كان المنقوص الذي ُحِذف منه على ثالثة أحرف 

 وليس فيه فاء التأنيث.

، حذفت منها فصارت ثالثية، وليس فيها إذا حذفت مثل الرباعية، والخماسية

 "شاك السالح"تاء التأنيث حينئِذ ال تعد إليها المحذوف، ومن ذلك قولهم: 

 ."شويك"على ذلك؟  "شاك"، فكيف تصغر "شاكي"يعنون به  "محمد شاك"

الشاكي أي الذي أخذ السالح واستعد، الشاكي،  "شاكي"لو قيل لك صغر 

حذفت الياء منها  "شاك"، لكن "شويكي"ي: كالكاتب، كاتب كويتب، والشاك

تقول شاك السالح محمٌد، رأيت رجاًل شاك السالح بحذف الياء تصغره فتقول: 

 ."شويك"

يحذفون منها الياء، ولو ذكرت الياء صح ألنه األصل، كقاضي  "شاك"كلمة 

 ورامي.

تحذف الياء مطلًقا سواء بعدها ساكن أو ال، وجاء رجٌل شاك السالح، رأيت 

 السالح، 
َّ

رجاًل شاك السالح، لكن لو كانت الياء ثابتة لو قلت رأيت رجاًل شاكي

على أنه نعت منصوب بالفتحة، والياء ال هتتم مع الفتحة، وهكذا، لكن يلتزمون 

 بحذف الياء.
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 : ْ  قال ابن مالِّ  

ر  اْكَتَ ةةةةةةى   َوَمةةةةةةْن بَِتةةةةةةْرِخْي ض   َصةةةةةةرَّ

 

َ ْيِا َ ْعنِةةة  ا    ْلِمْعَ َ ةةةابِا َْصةةةِل َكةةةاْلع 

ما يسمى بتصغير الرتخيم، من التصغير نوع يسمى  يف هذا البيت ذكر  

تصغير الرتخيم، وهو تصغير الكلمة بعد حذف الحروف الزائدة، تصغر الكلمة 

بناًء على حروفها األصلية فقط، تحذف الحروف الزائدة، وتبقي الحروف األصلية 

 ثم تصغرها بناًء على ذلك.

ة، وإن كان االسم حينئٍذ مذكًرا، جردت المصغر من تاء فإن كانت الكلم

التأنيث، نحو معطف تصغيره ُمعيطف، وتصغير الرتخيم تحذف الميم وتبقي 

 العين، والطاء والفاء فتصغره على عطيف.

هو تصغير ترخيم ألحمد وحماد ومحمود وحمود ومحمد؛  "حميد"وكذلك 

بقيت على الحاء والميم والدال  ألن هذه كلمات إذا حذفت منها الحروف الزائدة

وحماد تصغيرها على  "أحيمد"مع أن أحمد تصغيرها على  "حميد"فتصغر على 

 "حميد"وحمود تصغيرها على:  "محيميد"ومحمود تصغيرها على:  "حميميد"

 ."محيميد"ومحمد تصغيرها على: 

تصغير ترخيم لعمار وعامر، ألن األصول العين والميم  "عمير"وكذلك  

 اء.والر

 تصغير قياسي له. "ُعميًرا"وأما عمر: فإن 

، فقد "قريطس"، صغره تصغير ترخيم: "قريطيس"قرطاس: صغره قياًسا، 

 تصغر قرطس.

، تصغير ترخيم فقط العين والصاد والفاء "عصيفير"عصفور: تصغير قياسي 

 ، هذا عصيفر."عصيفر"والراء، وتقول: 
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ث، إذا كان االسم الذي صغرته وإذا كان االسم مذكًرا ُجرد من تاء التأني

تصغير ترخيم مؤنًثا تصغره تصغير ترخيم وتضيف إليه تاء التأنيث، فتصغر 

، وتصغير ترخيم تصغر الحاء والباء والالم وتضيف "حبيلة"قياًسا على  "حبلى"

 ."حبيلة"تاء التأنيث، فتقول: 

 ."حميره"وتصغير ترخيم  "حميراء" : مراُّ

 ."ُسعيدة"وتصغير ترخيم تصغره على سعييد،  سعا :

الفاء  "فطيمة"وتصغير ترخيم على  "فويطمة"أو  "فويطم"فاطمة: على 

والطاء والميم فطيمة، ثم تأيت بالتاء فطيمة، هذا يسمى تصغير ترخيم، وهو قياس 

 المطرد.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ََ ِمةةةْن  ْر َِ َمةةةا َصةةةرَّ  اْخةةةتِْ  بَِتةةةا اْلتَّْأنِْيةةة

 

    ْ َض َعةةةةةةةارض  ةةةةةةة ؤنَّ  الَِْةةةةةةة   َكِسةةةةةةةن  م 

ةةةةَر  َيا َلةةةةْبِء   ةةةةْن بِاْلتَّةةةةا     َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

ْوَن َلةةةةةةْبءض َوَنةةةةةةَدْر   ةةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةةة  و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

يقول من أحكام التصغير أي األحكام الخاصة بالتصغير أن الثالثي المؤنث  

ًيا أي ليس فيه عالمة تأنيث ال تاء وال ألف، مثل شمس وهند، يجب عند تأنيًثا معنو

 تصغيره أن تؤنثه بتاء التأنيث أن تلحقه بتاء التأنيث.

األصل تاء تأنيث، لكن إذا صغرته يجب أن تعيد تاء التأنيث وهذا  هو ما يف

 يدل على أن تاء التأنيث موجودة يف هند، وشمس، لكن غير ظاهرة.

، هنيد تصغير هند اسم رجل، "هنيد"ال على  "هنيدة"رها على نحو هند نصغ

، لكن امرأة اسمها هند نصغرها على: "هنيد"رجل اسمه هند نصغره على 

 ."هنيدة"
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والسن  "أذينة"، واألذن "عيينة"، والعين: "شميسة"والشمس نصغرها على  

ألن  "دويرة"، والدار: "سنينة"بل  "سنين"، ما تقول: "سنينة"وهو مثال ابن مالك 

األلف يف دار أصلها واو، دوير، ثم تأيت بالتاء دويرة، ويد الالم محذوفة تعيدها، ثم 

األلف تردها ياء وهذا سبق ثم تأيت  "عصية": "عصا"، و"يدية"تأيت بتاء التأنيث: 

، إًذا الثالثي المؤنث تأنيًثا معنوًيا بال عالمة تأنيث إذا صغرته تلحقه "عصية"بالتاء 

 تأنيث.بتاء ال

إال إذا سبب التاء لبًسا، إذا سبب تاء التأنيث لبًسا مع هذا المصغر لبًسا فال 

  و ِا ق ل ابن مالِّ:يجوز أن تأيت هبا، 

ةةةةَر  َيا َلةةةةْبِء  ةةةةْن بِاْلتَّةةةةا     َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

، ولو "شجير"، صغر شجر: "شجيرة"يقال شجرة، وشجر، صغر شجرة:  

 يف شجيرة وأعدت التاء اللتبس تصغير شجر بتصغير شجرة. قلت

 ."بقير"، ويف بقٍر "بقيرة"وكذلك بقر وبقرة، نقول يف بقرٍة 

 ."خميسة"ويف خمسٍة  "خميس"وكذلك يف خمٍس وخمسٍة نقول يف خمٍس 

هذا هو األصل المطرد الكثير بكالم العرب، ومع ذلك فقد جاء بالسماع كلمة 

الثالثي المؤنث تأنيًثا معنوًيا ولم ُيلحق بالتاء، قالوا يف تصغير قليلة ُصِغر ففيها 

 ."حريب"ويف تصغير حرب  "فريس"فرٍس 

 ف ِا ق ل ابن مالِّ: 

ْوَن َلةةةةةةْبءض َوَنةةةةةةَدْر  ةةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةةة  و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

لتاء مع أنه وأتوا با "عشيشية"كذلك تصغير عشاء، قالت العرب يف تصغيره  

 االسم ثالثي عشاء، فهذا أيًضا مما خالف فيه القياس وهذا قوله: 

َ   َوَنَدرْ  ا َلَحا  َكَررْ  ْ الَِْي ا فِْيَما َْ
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 الباب بقوله:  أي ما لم يكن ثالثًيا، ثم ختم 

ب الَّتِةةةةةة   ِِ ْوِيا الَّةةةةة  ِ ةةةةة َوا ش  ر   َوَصةةةةةرَّ

 

ةةةةا َوِْةةةةة    َْ ْوِ  ِمنَْ ةةةةا  ةةةةر   َوَيا َمةةةةَع اْل  

أن التصغير من خواص األسماء المعربة فال تصغر المبنيات، كالضمائر سبق  

وغيرها، وشَذ من تصغير المبنيات أن العرب صغروا الذي وفروعه، وصغروا اسم 

اإلشارة ذا وفروعه، وصغروا األسماء الموصولة، الذي وفروعه، صغروا الذي 

 بتشديد الياء وألف مقصورة. "الذيَّى"فقالوا: 

غروها على القياس، القياس أن ُيضم األول، فلم يقولون الذيى طبًعا لم يص

، قال الصرفيون انحرف العرب بالقياس للتصغير هنا ألن "الذيَّى"وإنما قالوا: 

 قياس المبني ليس قياسًيا، فناسب هذا هذا.

بياٍء مشددة وألف مقصورة، وكذلك يف المثنى  "التيَّى"وقالوا يف تصغير التي 

 ."الالتيات"و "والذيون"اللذان والجمع، قالوا 

بياٍء مشددة وألف مقصورة،  "ذيَّى" "ذا"وقالوا يف أسماء اإلشارة يف تصغير 

 "تيَّى"تا هنٌد قالوا:  "تا"، وقالوا يف تصغير "ذيان"زيٌد، ويف المثنى  "ذيَّى"قالوا: 

 ."تيان"، والتثنية "تيَّى هندٌ "بتشديد الياء وألف مقصورة، 

ومن ذلك قول الشاعر يف البيت المشهور:  "أوليَّى": "أوالء"ر وقالوا يف تصغي

؛ ويف البيت شاهدان " اما أ َمْيِلَ غزٍِنا شدن لنا من   ليا كن العال والسمر"

فصغر أفعل التعجب وهو فعل، وهذا شاذ، والثاين يف قوله:  "ياما أميلح"األول: 

 فصغر اسم اإلشارة المبني وهذا أيًضا شاذ. "هوالئكن"

ْيَق َنْ ِس  أنع أو عتن  لكربض عصيبض  "قال الشاعر:  َِ ؛ "َ اْبَن أ ْم  َوَ ا ش 

 هو تصغير شقيق تصغيًرا قياسًيا. "شقيق"الشاهد يف قوله: 

؛ أي إذ علنتها أنفس "إيا علت ا أن ء ْر  َ َبْعَد الَّلَتيَّا َوالَّتِ  "وقال اآلخر: 
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تصغير شاٌذ للتي يقال بعد التيى أو بعد  "تيبعد اللتيا وال"تردِت، الشاهد يف قوله:  

 الذيى، أي بعد الجهد الشديد، كذا األمر.

 (.101:58@)  الب:

هذا خطأ إن بعض الناس يقول بعد الُلتيا وهذا خطأ، أي المسموع عن  الشيخ:

العرب اللتيا، هذا المسموع عن العرب، لكن هؤالء قاسوا على قياس التصغير، 

 ال يغير. فضموا األول والسماع

وهو اسم كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة، ما اسمه؟ مسيلَمة  :أخت  بملح ظْ

أو مسيلِمة، وهذا من الخطأ الشائع أن يقال مسيلَمة، ما يف مسيلَمة، اسمه مسيلِمة 

 الكذاب على وزن فعيعلة.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السابع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

آلخرة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة االثنين الرابع عشر من شهر جمادى ا

 .وألف من هجرة المصطفي 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

–وتوفيقه الدرس السابع والعشرين بعد المائة من دروس شرح األلفية البن مالك 

 : -عليه رحمة اهلل

 وصلنا يا إخوان إلى 

 باب النسب 

يف ستة وعشرين بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة هذه  ابن مالك الذي عقد 

 األبيات.

 : قال 
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 النََّسب   

وا لِْلنََّسةةْب 855 ْرِسةةْ  َدا    .َ ةةاُِّ َكَيةةا اْلك 

 

َ  َوَجةةةةةةْب    ِلْيةةةةةِه َكْسةةةةةةر  َْ ةةةةةل  َمةةةةةةا   َوك 

ةةةا 856  َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةة ةةةا َ ةةةَ ا  .َوِمْرَلةةةه  ِممَّ

 

ْربِ     ْ ةةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةةة  َتةةةةةةةةةةةاَْ

ةةةانض َسةةةَكْن 857  َْ ْرَبةةةع  َيا  َْ ةةةْن  َْك   .َوإِْن 

 

َ ا َ َسةةةةةةةةنْ    ف  ِْ ْلب َ ةةةةةةةةا َواوِا َوَ ةةةةةةةة َِ  َف

ْلِحةةةِق َوا َْصةةةِلْ  َمةةةا 858   .لِِشةةْبِ َ ا اْلم 

 

ْعَتَمةةةةةةى    َلَ ةةةةةةا ولِيَْصةةةةةةِلْ  َقْلةةةةةةبع   

 .َوا َلِةةةةةَا اْلَ ةةةةةا َِز َأْرَبعةةةةةا َأِدْل 859 

 

ةةة ِص َخ     ِ اَي َ ةةةا اْلَمنْ َِ ةةةِزْل َكةةة  اِمِسةةةا ع 

ِْ   فِ  اْلَيا َرابِِعةا َأَ ةق  ِمةْن 860   .َواْلَح

 

 َ ِعةةةةةن    
َض الِةةةةة َْ  َقْلةةةةةبض َوَ ةةةةةْت ع َقْلةةةةةب  

ْلةةةِب اْنِ َتاِ ةةةا َوَفِعةةةْل 861  َِ  .َوَأْوِل َيا اْل

 

َْ َوفِِعةةةةةةةْل    َمةةةةةةةا اْفةةةةةةةَت ِعةةةةةةةلع َعْينَ    َوف 

ةةةة  اْلَمْرِمةةةةْ  َمْرَمةةةة ب  862 
 .َوِقْيةةةةَل فِ

 

ةةةةة  اْسةةةةةتِْعَمالِِ ْ  َمْرِمةةةةة    َواْختِْيةةةةةرَ   
 فِ

انِْيةةةِه َ ِ ةةةْب 863  َْ   َ  .َوَنْحةةة   َ ةةة   َفةةةْت

 

ِلةةةةةةةْب    ةةةةةةةْن َعنْةةةةةةةه  ق  َ  َواِوا إِْن َ ك   ْ  َواَر  

ْ  لِْلنََّسةةةْب 864 
ِِ ِْ اْ ةةة  .َوَعَلةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةة

 

َض َوَجةةةْب   َْْصةةةِحْي ةةة  َجْمةةةِع 
 َوِمْرةةةل  َيا فِ

َع ِمةةْن َنْحةةِ  َ ْيةةبض 865  الِةة َْ ْ   .َو ِِ ةة    

 

ةةةةةةةْ ٍِ بِةةةةةةةا َلِْا     ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةةة

َْ اْلت ةةةةةةِزْم 866  ةةةةةة  َفِعْيَلةةةةةة
 .َوَفَعلةةةةة   فِ

 

ةةةةةةةةتِ ْ       
ْض َعْيَلةةةةةةةة َعِلةةةةةةةة   فِةةةةةةةة  ف   َوف 

َعةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةا 867  ةةةةةةة ا م   ِ  .َوَأْلَح

 

 ِمةةةةةةَن اْلِمَرةةةةةةاَلْيِن بَِمةةةةةةا اْلتَّةةةةةةا أ ْولَِيةةةةةةا  

ةةةة ا َمةةةةا َكةةةةاَن َكاْل َّ ِ 868  م  َْمَّ  ْ َلةةةةْه .َو

 

ا َمةةةةةةةا َكةةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةةة

ةة  اْلنََّسةةْب 869 
نَةةال  فِ  .َوَ ْمةةز  ِيب َمةةد    

 

 َلةةةةةه  اْنَتَسةةةةةْب   
ْض ْرنَِيةةةةة َْ ةةةةة  

 َمةةةةةا َكةةةةةاَن فِ

ْض َوَصةْدِر َمةا 870  ْمَلة ْب لَِصةْدِر ج   .َواْنس 

 

َمةةةةةةةةا   َْمَّ  
ْكةةةةةةةةَب َمْزِجةةةةةةةةا َولَِرةةةةةةةةانض  ر 

وُِّة بِةةةةةابْ 871  ِْ َمْبةةةةةد   نض َأَو أْب .إَِاةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةةا  بِاْلرَّةةةةةانِ  َوَجةةةةةْب   

ِل 872  ةةَبْن لِةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةا ِسةةَ    ةة
 .فِ

 

 َمةةةا َلةةةْ    َخةةةْا َلةةةْبءع َكَعْبةةةِد ا َْشةةةَ لِ   

 873  ْ ِِ ةة  .َواْجب ةةْر بِةةَرْ  الَّةةالَِم َمةةا ِمنْةةه    

 

َ  أ لِةةةةةةةْا     َجةةةةةةةَ اِدا إِْن َلةةةةةةةْ  َ ةةةةةةةِّ  َر  

َِ َأْو فِةةة  874  ةةة  َجْمَعةةة  اْلتَّْصةةةِحْي
.فِ

 اْلتَّْرنَِيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْه 

 

ْ فَِيةةةةةةةهْ    َْ ب 
ِِ  َوَ ةةةةةةةق  َمْ ب ةةةةةةةْ رض بَِ ةةةةةةة

 .َوبِةةةةةةَأخض أْخَتةةةةةةص َوبِةةةةةةاْبنض بِنَْتةةةةةةا 875 

 

َ  التَّةةةةا   ِْ ةةةة ن ء  َأَبةةةةى َ ةةةة  ألِحةةةةْق َو  

نَةةةةا   876   ْ  .َوَاةةةةاِعِا الرَّةةةةانَِ  ِمةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةةْينض َكةةةةةةةةاَل َوٍَ ِةةةةةةةة   انِْيةةةةةةةةِه ي  َْ  
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ْض َمةةةا اْلَ ةةةا َعةةةِدْم 877 ةةةْن َكِشةةةَي  .َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةةر 

ةةةْر َناِسةةةِبا لِْلَ ْمةةةِع 878   .َواْلَ اِ ةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةةْ    َشةةةةةةابِْه َواِ ةةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةةعِ   

ةةةةةالض َفِعةةةةةْل 879   .َوَمةةةةةَع َفاِعةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةةْل فِةةةة  َنَسةةةةبض َأْغنَةةةةى َعةةةةِن اْلَيةةةة    ِ  ا َف

َرا 880  ةةةةةةرَّ َِ  .َوَغْيةةةةةةر  َمةةةةةةا َأْسةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةةل  ِمنْةةةةةه  اْقت ِصةةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةةى الَّةةةةة

هذا هو باب النسب وهو كما ترون من أبواب التصريف، باب النسب  

المشهور أنه من باب التصريف، وبعضهم يدخله يف أبواب النحو، ألن له أثًرا يف 

إلى  "كــبحرٍ "أيت ينتقل من االسم المنسوب إليه اإلعراب، فاإلعراب كما سي

 ."كبحري"االسم المنسوب، 

 على الراء، تقول ذا بحٌر ورأيت بحًرا، وسبحت يف بحٍر. "بحرٍ "فاإلعراب يف 

فإذ نسبت وقلت بحرٌي انتقل اإلعراب إلى الياء، فقلت هذا بحرٌي ورأيت 

األكثر يجعلونه من أبواب  بحرًيا، ولهذا يذكره بعضهم يف أبواب النحو، وإن كان

 التصريف.

 : يف أول  ِا الباب قال ابن مالِّ 

وا لِْلنََّسةةةةْب  ْرِسةةةةْ  َدا    َ ةةةةاُِّ َكَيةةةةا اْلك 

 

َ  َوَجةةةةةْب    ِلْيةةةةةِه َكْسةةةةةر  َْ ةةةةةل  َمةةةةةا   َوك 

إذا أردت أن تنسب شيًئا إلى اسٍم فإنك ُتلحق هبذا االسم ياًء  يقول  

ْرِس ْ  َكَيا اُِّ  َ مشددة، مكسوًرا ما قبلها، وقوله: ) (؛ أي أهنا ياٌء مشددة زائدة، اْلك 

 كالياء التي يف كرسي، وما قبلها مكسور كما يف كلمة كرسي.

 والنسب  ك ن  شياُّ كريرة:

 ونحو ذلك. "مكٍي، ودمشقي وسعودي"كــ  من أش ر ا النسب إلى البلد، 

م، كنحوٍي كقرشي وتميمي، وعتيبي، وعنزٍي، وتكون إلى العل وإلى الِبيلْ: 

 وبالغٍي.
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 كحنبلٍي، وشافعٍي، ومالكٍي وسلفٍي وأشعرٍي. وْك ن إلى المِ ب:  

وقد تكون إلى عمل اإلنسان: كمطبعي، وسيأيت أن األكثر يف النسب إلى العمل 

 أي إلى المهنة أن يكون على وزن فعال.

 وبيتي إلى 
ٌ

وقد تكون النسبة إلى غير ذلك كقولهم بحرٌي وزهرٌي ومنزلي

 .آخره

وبعض المتقدمين كسيبويه والمربد يسمون هذا الباب باب اإلضافة، ألنك 

 أضفت المنسوب إلى المنسوب إليه، وبعضهم يسمونه باب النسبة.

والمشهور خاصة عند المتأخرين تسميته بباب النسب، ما الغرض من 

النسب؟ الغرض من النسب توضيح المنسوب أو تخصيصه، ويتضح ذلك يف 

 ذكر حكمه.حكمه، عندما ن

بالتأمل يف عملية النسب إذا تأملت يف عملية النسب تجد فيها ثالثة تغييرات، 

.
ٌ

 انظر إلى النسب إلى البحر بحرٌي، التغيير األول هو تغييٌر لفظي

  :والتغيري اللفظي: يف احلقيقة ثالثة تغريات 

 :زيادة ياٍء مشددٍة آخر المنسوب. ا ول 

 :كسر ما قبلها. والراين 

 نقل اإلعراب من آخر المنسوب إليه، إلى الياء المشددة، هذه  لَ:والرا

 تغييرات لفظية.

تغييٌر معنوٌي وهو صيرورته اسًما للمنسوب بعد أن كان اسًما  والتريير الراين:

للمنسوب إليه، بحر اسًما لذا الماء الكثير، أما بحرٌي فليس اسًما لهذا الماء الكبير، 

 البحر.وإنما هو للمنسوب إلى هذا 
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وهو مهم وهو تغييٌر حكمي، حكم االسم يختلف يتغير،  والتريير الرالَ:

فالمنسوب ُيعامل معاملة الصفة المشبهة، لذا يعد من األسماء التي تعمل عمل 

 الفعل، فرتفع االسم الظاهر والضمير.

فأبوه وأمه مرفوعان، مرفوعان  "زيٌد سعودٌي أبوه، مصريٌة أمه"فإذا قلت 

ا االسم المنسوب، أي أبوه كمرفوٌع بقولنا سعودٌي، وأمه مرفوعة بقوله بماذا؟ هبذ

 مصرية.

كيف عمل االسم عمل الفعل هنا؟ ألن االسم المنسوب من األسماء العاملة  

عمل فعلها ألهنا يف حكم الصفة المشبهة، ألن قولك سعودٌي بمعنى منسوٌب إلى 

 ن.السعودية، أو منتسٌب إلى السعودية؟ يجوز الوجها

زيٌد سعودٌي "المعنى متقارب، فلهذا لو قلت لك ما إعراب أبوه يف قولنا 

؟ إما أن تقول إنه فاعل على معنى منتسٍب أبوه إلى السعودية أي ينتسب أبوه "أبوه

 إلى السعودية.

أو نقول إنه نائب فاعل على معنى منسوٌب أبوه إلى السعودية، أي ُينسب أبوه 

 إلى السعودية.

وع بعد االسم المنسوب: يجوز أن تجعله فاعاًل أو نائب فاعل، االسم المرف

 وهو على كل حال يف لغة العرب مرفوع.

إًذا فهذه هي التغييرات التي تصيب الكلمة عند النسبة إليها، ذكرنا من هذه 

التغييرات أن ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسوًرا، النسب ال يغير يف 

تزيد ياًء مشددة وتكسر ما قبلها، هذه القاعدة األصلية  المنسوب إليه شيًئا سوى أن

 أو القاعدة العامة.

أن النسب ال يغير الكلمة المنسوبة إليها، إال أنك تضيف ياًء  الِاعدة العامْ:
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 مشددة وتكسر ما قبلها. 

هذه القاعد العامة أمثلتها كثيرة جًدا، كقولنا يف: بحر بحري، ويف: بيت بيتي، 

ي، األمثلة كثيرة جًدا وهذا هو األصل، واألصل ال يحتاج إلى ويف: مسجد مسجد

 أمثلة كثيرة.

إال أن هناك أشياء تخرج عن هذه القاعدة العامة فيصيبها تغييٌر عند النسب 

إليها، هناك كلمات إذا نسبتها إليها أصاهبا شيٌء من التغيير، هذه البد أن نعرفها، 

و عمل النحوي، وهذا الذي سيفعله اآلن وأن نحصيها إحصاًء يف هذا الباب، هذا ه

بعد أن ذكر القاعدة العامة سيذكر اآلن التغييرات التي قد تصيب  ابن مالك 

 الكلمة المنسوبة إليها.

 : فِال 

ةةةةةا  َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةةةة ةةةةةا َ ةةةةةَ ا  َوِمْرَلةةةةةه  ِممَّ

 

ْربَِتةةةةةةةةةةا    ْ ةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةة َْ 

ةةةةةةانض   َْ ْرَبةةةةةةع  َيا  َْ ةةةةةةْن  َْك   َسةةةةةةَكْن  َوإِْن 

 

َ ا َ َسةةةةةةةنْ    ف  ِْ ْلب َ ةةةةةةةا َواوِا َوَ ةةةةةةة َِ  َف

   :ذكر يف هذا البيت ثالثة أشياء مما ُيحذف، ألجل النسب 

الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، الياء المشددة إذا كان قبلها  ا ول:

، الياء المشددة قبلها ثالثة أحرف، أو 
ٍّ

 "أكثر من حرفين، ككرسي
ٍّ

 اإلمام "شافعي

 الشافعي اسمه الشافعي.

 أيًضا، إنسان ينتسب إلى 
ٌ

 وشافعي
ٌ

فإذا أردت أن تنسب إلى ذلك قلت كرسي

 نسبًة إلى 
ٌ

المذهب الشافعي، ماذا تقول يف النسبة إليه؟ تقول هذا عالٌم شافعي

اإلمام الشافعي أو المذهب الشافعي، أخذنا اإلمام الشافعي، وحذفنا الياء 

 رى جديدة للنسب، وال نجمع بين كل هذه الياءات.المشددة، وأتينا بياء أخ

تاء التأنيث، إذا كانت الكلمة المنسوب إليها  :ا مر الراين الِب   حِ  للنسب
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،  -شرفها اهلل–مختومة بتاء تأنيث فإن التاء ُتحذف، تقول يف النسب إلى مكة 
ٌ

مكي

 وهكذا، وإثبات ال
ٌ

تاء يف نحو ويف النسب إلى فاطمة فاطمي، وإلى جامعة جامعي

 ذلك خطأ.

ألف التأنيث المقصورة، فيها  :ا مر الرالَ الِب   حِ  من أجل النسب

تفصيل هل ُتحذف من المنسوب إليه أم ال ُتحذف؟ أم يجوز حذفها وإبقائها؟ فيه 

 تفصيل، وهذا التفصيل سيتكرر معنا يف عدة أمور.

فصاعًدا أي خامسًة  ولهذا انتبهوا إليه من اآلن، ألف التأنيث إن كانت خامسةً 

 ."حبارٌي "تنسب إليها فتقول:  "حرباء"وسادسة، فإهنا ُتحذف، نحو 

ِْ وْاين الكلمْ متحرِكا الكلمة أربعة أحرف  :وإيا كانع ألا التأنيَ رابع

الحرف الرابع ألف تأنيث مقصورة، ألن الحرف الثاين متحرك ليس ساكنًا فالحكم 

إلى كندا، فتقول: كندٌي أو تنسب إلى نفسه، يجب يف األلف الحذف، كأن تنسب 

 جمز فتقول جمزٌي، والجمزة نوع من أنواع السير السريع.

ِْ لكن الراين ساكن كلمة رباعية، الحرف الرابع  :وإيا كانع ألا التأنيَ رابع

ألف التأنيث ساكنة لكن الثاين ساكن، فيجوز لك أن تحذفها ويجوز لك أن تقلبها 

لف رابعة، وثاين الكلمة ساكنة، فلك أن تحذفها فتقول األ "حبلى"واًوا، كما يف 

" 
ٌ

 ."حبلي

وهناك وجٌه ثالث لم يذكره ابن مالك  "حبلوٌي " ولِّ أن ِْلب ا واِوا فتِ ل:

  :هذه  "حبلوٌي "وهو أن تقلب األلف واًوا، وتزيد قبلها ألًفا، فتقول

 األوجه كلها جائزة، إذا كانت األلف رابعًة والثاين ساكنة.

تقول  "أهبا"ألف التأنيث رابعة والثاين ساكنة، كيف ننسب إلى  "أهبا"مثل: 

 أو أهبوٌي أو أهباوٌي، كل ذلك جائز.
ٌ

 هذا رجل أهبي
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 أو طنطوٌي أو طنطاوٌي؛  "طنطا"أو مثل ذلك   
ٌ

لك أن تقول هذا رجٌل طنطي

 كل ذلك جائز.

كانت ألف التأنيث المقصورة، قلنا إذا كانت خامسة أو سادسة ُتحذف، إذا 

رابعة ننظر للحرف الثاين، إن كان متحرًكا ُتحذف، وإن كان ساكنًا جاز فيها ثالثة 

 أوجه: 

 وإن كانت ألف التأنيث المقصورة ثالثًة؟ أجعلكم تتأملون.

األلف ليست زائدة للتأنيث بل منقلبة من أصل من  "هدى"مثل  :ال  اب

إال زائدة، ال تكون  ليست زائدة للتأنيث، ألف التأنيث ال تكون "هدى يهدي"

 أصاًل.

تقصد اسم  "لما"مثل ماذا قبل أن نأخذ الحكم؟ ألف التأنيث ال تكون ثالثة، 

 البنت أو السواد الذي يف الشفتين، هي كذلك منقلبة عن أصل.

ألف التأنيث البد أن تكون زائدة، اتفقنا على ذلك، إذا كانت زائدة، فنحن 

نقص عن ثالثة، وال يزيد بالزيادة عن ستة يف اتفقنا من قبل وعرفنا أن االسم ال ي

 المشهور، إًذا فأقل األسماء ثالثة، هذه البد ثالثة أحرف أصلية.

فإذا قلنا إنه ثالثي، والثالث ألف تأنيث، معنى هذا أهنا زائدة، معنى ذلك أن  

فنا الكلمة ثنائية، ما يصير، إًذا ألف التأنيث ال تكون ثالثًة، إما أن تكون رابعة، وعر

 الحكم، أو تكون خامسة فصاعًدا وعرفنا الحكم.

 بقوله:   وكل يلِّ واحه ابن مالِّ

ةةةةا   َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةةة ةةةةا َ ةةةةَ ا  َوِمْرَلةةةةه  ِممَّ

 

ْربَِتةةةةةةةةةةا    ْ ةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةة َْ 

ومثله أي مثل ياء الكرسي التي ذكرها: ياًء كالكرسي، يقول: ومثله، أي مثل  

 سم المنسوب إليه احذفه.هذه الياء لو حواه اال



 

 
e 

g h 

f  149 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

َض )  ( أي احذف أيًضا تاء التأنيث.وْا ْأني

(؛ أي مدة التأنيث ونعرف أهنا إما مقصورة، وإما ممدودة، الممدودة أو مدْه)

 سيأيت حكمها مادة التأنيث ال تثبت، مادة التأنيث ال تثبت، يعني ُتحذف.

نْ  َوإِنْ  ْرَبع   َْك   َسَكنْ  َْانض  َيا َْ

ألف التأنيث تربع يعني جاءت رابعًة، ذا ثاٍن سكن: يعني االسم يعني إذا كانت 

ثانيه سان، فقلبها واًوا وحذفها حسن، كالهما حسن، ونحن أضفنا الوجه الثالث 

 .الذي لم يذكره ابن مالك 

  :إًذا فهذه ثالثة تغيريات تصيب املنسوب إليه 

 .قلنا  ِ  الياُّ المشد ة المسب قْ بأكرر من  رفين 

   ِ ْاُّ التأنيَ.و 

 .و ِ  ألا التأنيَ المِص رة على ْ صيل سبق 

أيًضا من التغييرات التي تصيب المنسوب إليه: حذف ألف اإللحاق وحذف 

أللف المنقلبة عن أصل، وحذف ياء المنقوص؛ هذه ثالثة أشياء، مع الثالثة 

 السابقة صارت ستة.

ونسميها األلف  الثالثة األخيرة: ألف اإللحاق واأللف المنقلبة عن أصل،

  : ِ ل في ا ابن مالِّ األصلية، وياء المنقوص هذه الثالثة 

ْلِحِق  لِِشْبِ َ ا  َلَ ا َما َوا َْصِل ْ  اْلم 

 (؛ يعني ألف اإللحاق.لشب  ا الملحق)

 (؛ أي األلف األصلية المنقلبة عن األصل.وا صل )

أللف التأنيث (؛ أي لهما الذي ما ل اهاتان األلفان ما حكمهما؟ يقول: )
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 التفصيل السابق. المقصورة على 

ْعَتَمى َقْلبع  ولِيَْصِل ْ     

 (؛ يعني ُيختار.) عتمى

عرفنا أن الرباعي أن األلف الرابعة إذا كان الثاين ساكنًا جاز لك فيه الحذف 

 والقلب، التفصيل فقط يف المختار يف كل األلفات.

 أن تحذف أو تقلب؟ فاأللف األصلية المختار فيها إذا وقعت رابعة

(؛ المختار يف األلف األصلية القلب، ال وليصل  قلبع  عتم يقول: ) 

 الحذف.

 قال:  

 َأِدْل  َأْرَبعا اْلَ ا ِزَ  َوا َلَِا 

(: أي ألف تأنيث وسبق الكالم عليها أو ألف إلحاق أو ألف أصلية َوا َلَِا )

 إذا جاوزت أربًعا.

 جاز أربًعا.(: أي الذي َوا َلَِا اْلَ ا ِزَ )

(: الذي جاوز األربعة ماذا سيكون؟ أي خامًسا فصاعًدا، األلف إذا كان َأِدل)

 خامًسا وصاعًدا فإهنا ُتحذف بدون تفصيل.

 َوا َلِةةةةةةةةَا اْلَ ةةةةةةةةا َِز َأْرَبِعةةةةةةةةا َأِدْل 

 

ةةةِزْل    ةةة ِص َخاِمِسةةةا ع   ِ اَي َ ةةةا اْلَمنْ َِ  َكةةة

ِ  صِ )   ا ُتحذف، والحذف يف الياء رابًعا (: إذا وقعت خامسًة فإهنا أيًض َ ا اْلَمنْ

 أحق من قلٍب، إًذا ياء المنقوص خامسة أو سادسة ُتحذف.

رابعة يجوز فيها الوجهان الحذف والقلب، لكن الخالف بينها فقط يف 

  ِ ل:المختار، ما المختار يف المنقوص إذا وقعت رابعًة؟ 
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   ِْ  َرابِِعا َأَ ق  ِمْن َقْلبض  اْلَيا فِ  َواْلَح

 حذفها هو المختار. إًذا

َض  َقْلب   َوَ ْت ع  الِ  َ ِعن   َْ

يعني لو قعت األلف ثالثًة أو وقعت ياء المنقوص ثالثًة فما حكمها حينئٍذ، 

 ليس فيها إال القلب واًوا.

 هذا شرح األبيات، ثم اآلن نأخذها بالتفصيل واحًدا واحًدا.

ة الفرق بين ألف اإللحاق سبق أن شرحنا أكثر من مر :نبدأ بألا اإللحاَ

 األلف التي لإللحاق واأللف التي للتأنيث، واأللف التي منقلبة عن أصل.

 األلف األصلية، وال بأس أن نعيد ذلك بسرعة واختصار. والرابع:

األلف األصلية ال تكون يف اسٍم معرٍب وال فعٍل متصرف، قد تكون يف  فنِ ل:

ٍم مبنٍي، كــ )متى( اسم حرف كاأللف يف )ما( واأللف يف )حتى( قد تكون يف اس

 استفهام وشرط، لكنها ال تكون يف اسٍم معرب وال فعٍل متصرف.

هذه األلف األصلية، األلف المنقلبة عن أصل هي األلف التي انقلبت عن واٍو 

أو ياء، كاأللف يف سعى أصلها الياء من سعى يسعى سعًيا، وكذلك يف رمى، من 

قوله يف التثنية رحيان، وقد تكون منقلبة عن رمى يرمي رمًيا، وكذلك التي يف رحى ل

واو مثل )دعا( تقول: )يدعو(، )وسما( تقول: )يسمو(، و)عصى( بداللة قولهم 

 )عصوان(.

األلف المنقلبة عن أصل: قد تأيت ثالثة كما رأيتم يف )عصى، ورمى( وقد تأيت 

 ة.رابعة كما يف )مسعى( وكما يف )ملهى(، وقد تأيت خامسة، وقد تأيت سادس

فهاتان ال يكونان إال زائدتين، ال يكونان  أما ألا التأنيَ وألا اإللحاَ:
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حرفين أصليين، واألكثر ألف التأنيث، هي األكثر، نقول: إن األلف إذا زيدت يف  

 آخر الكلمة فاألكثر واألصل أهنا للتأنيث.

وهناك ألف تزيدها العرب يف أخر األسماء ويسميها العلماء ألف اإللحاق، 

لحاق له تفصيٌل طويل يمكن أن نطيل ونفصل يف شرحه ويمكن أن نختصر يف اإل

 ذلك.

فخالصة اإللحاق أن اإللحاق أن يجعل العربي كلمًة ثالثية يأيت لكلمة ثالثية، 

ثم يجعلها على وزن من أوزان الرباعي أو الخماسي، فيضطر أن يزيد فيه حرًفا أو 

 حرفين.

الخماسي، أو يأيت إلى مكلمة رباعية  ألحق الثالثي بالرباعي أو فِال ا:

فيجعلها على وزن من أوزان الخماسي فيزيد حرًفا، فيقولون: ألحق الرباعي 

 بالخماسي، هذا هو اإللحاق، الذي يهمنا اآلن فقط األلف من حروف اإللحاق.

كيف نعرف أن هذه األلف يف آخر االسم للتأنيث أو لإللحاق، الفرق يف 

لكلمة غير منونة فاأللف على أصلها يف الزيادة أهنا للتأنيث، التنوين، فإذا وجدت ا

هذا هو األصل واألكثر، وهناك كلمات قليلة زادت فيها العرب يف آخرها ألًفا ومع 

 ذلك نونتها.

أي لم تمنعها من الصرف نونتها، فقال العلماء إن األلف هذه ليست للتأنيث 

 وإنما هي لإللحاق، كما قالوا يف )علقا(.

قا(: اسم نبات الرب، العرب تنون تقول هذا )علًقا(، والواحد منه )علقاٌة( )عل

انظر كيف يأتون بتاء التأنيث بعد ألف اإللحاق )علقاٌة( فقال العلماء لو كانت هذه 

 األلف للتأنيث لما جاء تاء التأنيث بعدها.
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 :فدل على أن هذه األلف ليست للتأنيث بل لإلحلاق 

  ولو كانت للتأنيث لمنعت من الصرف. نالدليل ا ول التن ، 

 :أن تاء التأنيث تلحقها. والراين 

إًذا فاألصل يف األلف الزائدة يف آخر االسم أهنا للتأنيث، وال نقول إهنا 

 لإللحاق، إال إذا وجدت الكلمة مصروفة.

بعد هذه المقدمة نعود إلى موضوعنا النسب، فنقول ألف اإللحاق ُتحذف أم 

 ب؟ تبقى عند النس

 إن كانت خامسًة أو سادسة فإهنا ُتحذف. نِ ل:

 -أعزكم اهلل–)قالوا حربك( )الحربك( ذكر القراد، تعرفون القراد  :مرال يلِّ

 الذكر منه يسمى )حربك(، واألنثى منه تسمى )حربكاٌة(.

فمعنى ذلك أن األلف لإللحاق أو للتأنيث؟ لإللحاق، فلهذا تقول هذا 

 بحذف األلف.)حربًكا( بالتنوين، انسب 
ٌ

 إلى )حربك( حربكي

وإن كانت ألف اإللحاق رابعًة جاز قلبها واًوا وهو المختار، وجاز حذفها، 

 وعلقاوٌي(.
ٌ

 نحو: )علقا( تقول يف النسب إليها: )علقي

فإن كانت ثالثًة ال يوجد، قلنا اإللحاق وإن كان بشكل سريع، قلنا اإللحاق أن 

 الرباعي بالخماسي. نلحق الثالثي بالخماسي، أو أن تلحق

إًذا ما يمكن أن تكون يف ألف إلحاق، اإللحاق زائدة، والزائد ما يكون ثالًثا، إذا 

 ما يف أصاًل ألف إلحاق ثالثة.

 (.38:11@) : الب 

هم قالوا لم يجدوا مثااًل أللف إلحاٍق رابعة والثاين متحرك، فلو وجد  الشيخ:
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 لكان القياس الحذف. 

ي األلف المنقلبة عن أصل عن واٍو أو عن ياء، ففيها أما األلف األصلية يعن

هذا التفصيل، إن كانت ثالثًة وجب قلبها واًوا، فتنسب إلى )عصى( فتقول: 

 )عصوي(، وإلى )فتى( )فتوي(.

وإن كانت األلف المنقلبة عن أصل خامسًة فصاعًدا فيجب حذفها، فتنسب 

( إلى مصطفاء فتقول...، إن كانت خامسًة فأكثر يجب حذ
ٌ

فها، فتقول )مصطفي

 هذه أخالٌق مصطفيٌة.

هذا هو المشهور والمعروف، وهذا القياس، وإن كان بعض المتأخرين يثبت 

( بالثالثي ولكن حمااًل على الثالثي، إال أن الحمل هنا ال 39:55@الواو، إما)

 يستقيم، ويقولون مصطفوي، أخالٌق مصطفوية.

(، وإل
ٌ

( كذلك، ويف النسب إلى )مستشفى(: )مستشفي
ٌ

ى مرتضى: )مرتضي

 وقد تسمعون يف النسب إلى مرتضى: )مرتضوٌي(.

وإن كانت األلف المنقلبة عن أصل رابعًة جاز قلبها واًوا وهو المختار، وجاز 

(، وإلى مرعى: )مرعوٌي 
ٌ

حذفها، فتقول يف النسب إلى ملهى: )ملهوٌي وملهي

.)
ٌ

 ومرعي

كمهما حكم ألف التأنيث إًذا ألف اإللحاق واأللف المنقلبة عن أصل ح

 .المقصورة، كما شرحتنا يف أبيات ابن مالك 

تبقى ياء المنقوص، االسم المنقوص إذا نسبت إليه، فإن كانت ياء المنقوص 

ثالثًة فحكمها أن تقلب واًوا، الحكم واحد، فتقول يف النسب إلى )شجن( هذا 

إذا نكرت  رجٌل شجن أي حزين، انسب إلى شجن، شجن تقول هذا )شجي(، ثم

 تعلها إعالل قاٍض )شٍج(، فتسب فتقول: )شجوٌي(.
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 ماذا فعلت بياء المنقوص؟ قلبتها واًوا، )شجوٌي(.

وهذا رجل )عٍم( يعني أعمى، تنسب إلى )عٍم(، فتقول: )عموي( وإن كانت 

ياء المنقوص خامسًة فصاعًدا، فيجب حذفها، فتقول يف النسب إلى مهتدي 

(.)مهتدٌي( وإلى مستعلي )مس
ٌ

 تعلي

وإن كانت ياء المنقوص رابعًة جاز فيها الحذف، وهو المختار، الحذف هو 

(، )وقاضوٌي(.
ٌ

 المختار، وجاز قلبها واًوا، وتقول يف النسب إلى قاٍض، )قاضي

 تقول: هذه أموٌر قاضيٌة أو أمور قاضويُة.

 وبالنسب إلى ماضي، تقول هذه أموٌر ماضيٌة أو ماضويٌة.

التأنيث المقصورة، وألف اإللحاق واأللف المنقلبة أن ألف  :خالصْ يلِّ

عن أصل وياء المنقوص أحكامها متقاربة، وإنما الخالف يف التفصيل، يف المختار، 

 المختار فيها إذا وقعت رابعًة هل هو الحذف أو القلب واًوا.

 :بعد يلِّ  ِ ل ابن مالِّ 

ْلةةةةةةِب اْنِ َتاِ ةةةةةةا َوَفِعةةةةةةْل  َِ  َوَأْوِل َيا اْل

 

ِعةةةةةة   َْ َوفِِعةةةةةةْل َوف  َمةةةةةةا اْفةةةةةةَت  لع َعْينَ  

 سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب المشددة، هناك سؤال؟ 

 (.44:35@)  الب:

ْلِب ) الشيخ: َِ (؛ بعضهم يضبطها بالكسرة خطًئا، ذا اسم إشارة أي َوَأْوِل َيا اْل

 لهذا القلب، سيأيت الشرح اآلن.

(،  سبق أن ما قبل ياء النسب المشددة يجب أن ُيكسر،
ٌ

نحو )دمشق دمشقي

على حكم النسب إلى اسٍم قبل  )وبحر بحرٌي(، وهنا يتكلم ابن مالك 

 آخره كسرة.
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إذا نسبت إلى اسٍم قبل آخره كسرة، مثل: )الشجي، والعمي( ومثل َنمر،  

 وُدوئِل، وإبل، ما الحكم؟ يقول: 

ْلِب  َيا َوَأْولِ  َِ  اْنِ َتاِ ا اْل

بعد البيت السابق، أن البيت السابق فيه كالم وهذا الذي جعله يذكر هذا البيت 

على النسب للمنقوص، والمنقوص إذا كان ثالثًيا )كالشجي والعمي( فإن ما قبل 

 آخره مكسور، فيدخل يف هذا الحكم.

يجب أن تقلب الكسرة فتحًة، يجب أن تقلب الكسرة التي قبل اآلخر  :فيِ ل

أن الجيم يف المنسوب إليه  فتحًة فتقول يف النسب إلى الشجي: )شجوٌي(، مع

مكسورة، ويف )العمي(: )عموي(، ويف النسب إلى بني نمر تقول: )نمرٌي( بفتح 

.)
ٌ

 الميم وجوًبا، ويف النسب إلى قبيلة دوئل: )دوئلي

.)
ٌ

 ويف النسب إلى إبل لو أردت أن تنسب إلى إبل تقول: )إبلي

روف أن المنقوص إًذا فهذا الحكم عام، سواء كان يف المنقوص الثالثي، ومع

المختوم بياء يأيت قبلها كسرة، إذا قبل األخير كسرة، أو فيما سوى ذلك، كاالسم 

 الذي على وزن فعل )كنمر(، أو ُفعل ك)دوئل( أو فعل: )كإبل(.

وعليه نسأل عن حكم النسب إلى كلمة ملك، فهي على وزن فعل قبل آخره 

 كسرة.

( وجوبً  وال  اب:
ٌ

 ا وال يصح الكسر هنا.أن النسب إلى ملٍك )ملكي

هذا الحكم يف الحقيقة للثالثي، هذا الحكم للكلمة الثالثية، التي قبل آخرها 

كسرة، فإذا كانت الكلمة التي قبل آخرها كسرة، غير ثالثية، يعني رباعية، كــ 

 تغلب، قبيلة تغلب أو مغرب أو مشرق، أو كانت خماسية أو سداسية.
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الحكم يختلف، قال النحويون: إذا لك مثل قزعمل، وهو الشيء القليل، ف

تكن الكلمة ثالثية، جاز لك عند النسب إليها الكسر والفتح، جاز أن تبقي الكسر، 

 وجاز أن تفتح، جاز أن تبقي الكسر على األصل، وجاز أن تفتح تخفيًفا.

(، ويف النسب إلى 
ٌ

 أو تغلبي
ٌ

فتقول يف النسب إلى بني تغلب هذا رجٌل )تغلبي

(، وكذلك إلى مشرق.مغرب: )مغربِ 
ٌ

 أو مَغَرببي
ٌ

 ي

 : ف ِا    ق ل ابن مالِّ 

ْلِب  َيا َوَأْولِ  َِ  اْنِ َتاِ ا اْل

 أي أوِل ذا القلب الذي ذكرناه قبل قليل يف المنقوص الثالثي، أوله انفتاًحا.

ِعلع  َما َوَفِعْل َوف  َْ  َعْينَ    َوفِِعْل  اْفَت

 أي عينهما المكسورة افتح، وفعل.

 : مالِّ  ْ  قال ابن

ةةةةةة  اْلَمْرِمةةةةةةْ  َمْرَمةةةةةة ب  
 َوِقْيةةةةةةَل فِ

 

ةةةةة  اْسةةةةتِْعَمالِِ ْ  َمْرِمةةةةة     
 َواْختِْيةةةةَر فِ

اآلن سيبدأ بتفصيل الكالم على المختوم بياٍء مشددة، سيفصل الكالم على  

المختوم بياٍء مشددة، وسبق أن ذكر قاعدة عامة يف المختوم بياء مشددة، فقال: إن 

دة، إذا ُسبِق بأكثر من حرفين، فيجب أن نحذف الياء المشددة، المختوم بياٍء مشد

 )ككرسٍي وشافعٍي(.

اآلن سيفصل، فيقول: بعض العرب يعمم هذه القاعدة، أن الياء المشددة إذا 

ُسبقت بأكثر من حرفين فيجب أن ُتحذف الياء المشددة، وبعض العرب ُيفصل، 

  بارة عن  اُّ ن:الياُّ المشد ة عفينظر إلى هذه الياء المشددة، 

 .ْا ولى ساكن 
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  .ْوالرانيْ متحرك 

قلنا إن بعض العرب يفرق بين الياء المشددة، إذا سبقت بأكثر من حرفين، 

فينظر يف هاتين الياءين، فإن كانتا زائدتين، كبقية العرب يحذفهما، كما يف كرسٍي 

ومرعٍي  وشافعٍي، وإن كانت إحدى الياءين أصليًة واألخرى زائدة، كما يف مرمٍي 

 ومهدٍي.

    د في ا ال ج ان:

 .الحِ  كبِيْ العرب 

 .وإبِاُّ الياُّ ا صليْ مع  ِ  الياُّ الزا دة 

(، وعلى الوجه 
ٌ

فعند الحذف يقول كبقية العرب يف النسب إلى مرمٍي )مرمي

الثاين عندما يبقي الياء األصلية، ويحذف الزائدة، يقول: )مرموٌي(، ألهنا من رمى 

 لية.يرمي، فالياء أص

( والياء الثانية من أين جاءت؟ جاءت من واو مفعول ألنه اسم مفعول 
ٌ

)مرمي

)مرموي( إال أن اسم المفعول من معتل الالم يكون بإدغام الالم بولو مفعول مع 

 هدى يهدي، فأنت هادي وهو: )مهدٌي(، وهكذا.
ٌ

 قلب الواو ياًء، تقول: مرمي

 
ٌ

( يبقيها ويقلبها واًوا على القاعدة، إًذا فإحدى الياءين أصلية فيبقيها، )مرمي

فيقول: )مرموٌي(، هذا الوجه الذي يجيزه بعض العرب هو وجٌه قليٌل عندهم، 

 ليس بمختار، ولكنه قليل، ولهذا قال ابن مالك: 

 َمْرَم ب   اْلَمْرِم ْ  فِ  َوِقْيَل 

، مثل 
ُ

أي بعض العرب يقولون مرموٌي ومع ذلك اختير يف استعمالهم مرمي

( عند جمهور العرب وعند هؤالء تقول ذلك 
ٌ

، لو نسبت إليه قلت )مسقي
ٌ

مسقي
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( وعلى غير المشهور )مسقوٌي(.
ٌ

 على المشهور )مسقي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

انِْيةةةةةِه َ ِ ةةةةةْب  َْ   َ  َوَنْحةةةةة   َ ةةةةة   َفةةةةةْت

 

ِلةةةةةةْب    ةةةةةْن َعنْةةةةةه  ق  َ  َواِوا إِْن َ ك   ْ  َواَر  

الياء المشددة يف آخر المنسوب إليه،  قلنا إن ابن مالك مازال يتكلم عن حكم 

فاآلن يتكلم على االسم المختوم بياٍء مشددة المسبوقة بحرٍف واحد، لو كان 

االسم مختوًما بياٍء مشددة قبلها حرٍف واحد نحو حٍي، وطين، وشٍي مصدر )شوى 

 يشوي شًيا(.

: الياء المشددة عبارة   ِ ل ابن مالِّفإذا أردت أن تنسب إلى ذلك، 

ياءين، إذا كانت ياء مشددة وقبلها حرف يعني أن كلمة مكونة من ثالثة أحرف،  عن

 إًذا هذه األحرف الثالثة كلها أصلية.

فيقول الحرف الثاين وهو الياء األولى يجب أن تعادل أصلها، إن كانت ياًء 

 تبقى ياًء، وإن كانت واًوا تعاد إلى الواو، هذه الياء األولى.

اء الثانية على القاعدة: يجب أن تقلب واًوا مطلًقا على والياء الثانية: الي

القاعدة، فتنسيب إلى حٍي: فتقول )حيوٌي( ألن حي من قولك )حييى( إًذا فاألصل 

 ياء فتبقي الياء وأما الياء الثانية فتقلبها واًوا )حيوٌي(، هذه أموٌر حيوية.

؟ من قولهم )طوي(، إًذا فالياء األولى أصلها واو، فتع
ٌ

يدها إلى الواو، وطي

فتقول يف النسب إلى طٍي )طووٌي(، )وشٍي( مصدر )شوى يشوي(؟ إًذا ياء األولى 

 أصلها واو، فتنسب إليها فتقول: )شووٌي(.

 : ْ   ِ ل ابن مالِّ 

ْ  لِْلنََّسةةةةةْب 
ِِ ِْ اْ ةةةةة  َوَعَلةةةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةةةة

 

َض َوَجةةْب    َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 َوِمْرةةل  َيا فِ

ذكرنا من شيٍء ُيحذف ألجل النسب؟ نحن قلنا ابن مالك إن كنتم معي فكم  
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ْ حِ  من أجل النسب، يكرنا:بعد البيت األول سيبدأ بذكر    ا شياُّ الت  

o .الياُّ المشد ة إيا سبِع بأكرر من  رفين 

o .َوْاُّ التأني 

o .وألا التأنيَ المِص رة على الت صيل 

o .َوألا اإللحا 

o .وا لا المنِلبْ عن أصل 

o .و اُّ المنِ ص 

 هذه ستة أشياء، السابع والثامن مما ُيحذف ألجل النسب ما ذكر يف هذا البيت.

 .ْالسابع: عالمْ الترنيْ  عن   رو  الترني 

  َوالرامن: عالمْ جمع التصحيَ، جمع المِكر السال  وجمع المؤن

 السال .

يعني حروف الجمع، من المعلوم يا إخوان أنه يجوز أن تسمي بالمثنى، وأن 

 بج
َّ

مٍع سالم، كأن تسمي رجاًل )زيدان(، أو تسميه )زيدون(، أو تسميه تسمي

 )هندات(.

العلم لك أن تنقل إليه من جميع أبواب اللغة، فإذا سميته )زيدان أو زيدون أو 

هندات(، فسبق يف باب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حكم 

 ؤنث السالم.المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع الم

أن المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع المؤنث  :وخالصْ يلِّ

السالم يجوز لك فيه أن تعربه إعراب المثنى والجمع، فتقول: جاء زيدان، تقصد 

هذا الرجل، وجاء زيدون، وجاء هندات، ورأيت أو سلمت على زيدين، تقصد 
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 ة المثنى وجمع المذكر السالم.هذا الرجل، وزيدين وهنداٍت، إًذا تعامله معامل

على هذه اللغة، سميته بالمثنى أو بالجمع لكن أعربته إعراب المثنى أو 

الجمع، أنت أعربته إعراب المثنى والجمع ولذلك ألنك ما اعتربت، ما اعتدت 

 بحروف التثنية والجمع.

لو نسبت إليه على هذه اللغة، فإنك عند النسب إليه ستحذف حروف التثنية 

جمع، ألنك أصاًل ما اعتددت هبا باإلعراب، فتنسب إلى رجٍل اسمه زيدان، وال

فتقول: )زيدٌي(، وكذلك إلى رجل اسمه زيدون )زيدٌي(، وإلى رجل اسمه 

 هندات )هندٌي(.

فلِّ يف المرنى أن ولك يف اإلعراب أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع، 

تقول: جاء زيدان، ورأيت ، وتعربه إعراب الممنوع من الصرف، فْلزمه ا لا

 زيدان، وسلمت على زيدان.

وتبقي اإلعراب على النون، فتقول: جاء زيديٌن، ورأيت زيدينًا  :أو ْلزمه الياُّ

 وسلمت على زيديٍن.

 ولك يف المسمى بجمع المؤنث السالم وجوه:

منها أن تلزمه الواو أو الياء وتبقي اإلعراب على النون، فتقول جاء زيدون،  

 زيدوًنا وسلمت على زيدوٍن.ورأيت 

ولك يف المسمى بجمع المؤنث السالم أن تعربه إعراب الممنوع من الصرف، 

 فتقول جاء هندات، ورأيت هندات، وسلمت على هندات.

المهم لك يف الوجه الثاين أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع، فإذا أخرجته 

رجته من إعراب المثنى عن إعراب المثنى والجمع فكيف تنسب إليه؟ عندما أخ

والجمع معنى ذلك أنك اعتددت بحروف التثنية والجمع، وعند النسب إليه يجب 
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 حروف التثنية والجمع، فتنسب إلى رجٍل اسمه زيدان، فتقول: زيداينٌ،  
َّ

أن تبقي

 وإلى رجٍل اسمه زيدون فتقول: زيدوينٌ، وإلى رجل اسمه هندات فتقول هندايتٌ.

 بعض األلفاظ المعاصرة المشهورة. نطبق هذه القواعد على

لو نسبنا إلى دولة البحرين، كيف ننسب؟ كما أعربناها إعراب المثنى وهذا 

جائٌز فيها، فإنك تقول: هذا )رجٌل بحرٌي(، وإن ألزمتها الياء وأبقيت اإلعراب 

 على النون يجب أن تقول: )هذا رجٌل بحراينٌ( بإثبات الياء والنون.

مع المذكر السالم الذي يقول فيها فلسطين على مسمى بج :فلس ين

( وإن ألزمتها 
ٌ

وفلسطون، فإن أعربتها إعراب جمع المذكر السالم قلت )فلسطي

.)
ٌ

 الياء وأبقين اإلعراب على النون )فلسطيني

 وللكالم بِيْ.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  والحمد هلل 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، كنا توقفنا عند قول ابن مالك 

ْ  لِْلنََّسةةةةةْب 
ِِ ِْ اْ ةةةةة  َوَعَلةةةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةةةة

 

َض َوَجةةْب    َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 َوِمْرةةل  َيا فِ

ك إذا أعربت المسمى بالمثنى والجمع إعراب المثنى شرحنا ذلك وعرفنا أن 

والجمع وجب أن تحذف حروف التثنية والجمع، وإذا لم تعرب المسمى بالمثنى 

 حروف التثنية والجمع.
َّ

 والجمع إعراب المثنى والجمع وجب أن تبقي

 (.67:08@)  الب:

عالمات كنا فصلنا ذلك عندما تكلنا على اإلعراب الفرعي أو إعراب ال الشيخ:

الفرعية، وقلنا إن هذه األوجه جائزة بشرط عدم اإللباس إذا أوقع شيٌء منها يف 

إلباس، فالذي يوقع يف إلباس يجب أن ُيجتنب، فإذا لم يوقع شيًئا منها يف إلباس 

 فهي جائزة من حيث الجواز.

أي اللغة جاءت بكل ذلك، وإن كان العرف عند كثيٍر من المتأخرين، أقصد 

، ال يعربوهنا إعراب المثنى والجمع، وإنما يلزموهنا ما وضعوه عند عرف الناس

 التسمية.
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فإذا سمى ولده حسنين فيلزمه الياء، ما يقول جاء حسنان، وإن كان هذا جائًزا  

 يف اللغة، ولكنه يلزمه جاء حسنين ورأيت حسنين، وسلمت على حسنين.

ذا هو األبعد عن اللبث، وهكذا لو سماه مثاًل باأللف لو سماه مثاًل زيدان، فه

 لكن لو أعربه إعراب المثنى والجمع لجاز.

 (.68:38@)  الب:

الحكاية هذا وجٌه آخر، قلنا المثنى إما أن تعربه إعراب المثنى، وإما أن  الشيخ:

تمنعه من الصرف وتلزمه األلف، ووجٌه ثالث سيذكره النحويون وهو أن تلزمه 

ذا وارد يف الشواهد، كما يف قولهم )البحرين( الياء وتبقي اإلعراب على النون، وه

 كما يف قولهم )يوم االثنين(.

والمسمى بالجمع ذكرنا يف أكثر من وجه، وكذلك المسمى بجمع المثنى فيه 

 وجهان، حصلنا الكالم عليها يف ذلك الوقت، أما الحكاية.

ت الحكاية إنما تكون يف الجمل، ال تكون يف المفردات، ورودها يف المفردا

 شاذ.

نحن طبقنا على كلمة البحرين، وعلى فلسطين، بقي أن نطبق على أذرعات، 

 بالمجموع باأللف والتاء فلك يف 
َّ

وهي اسم مدينة يف الشام، فأذرعات مما سمي

، ولك أن تقول: أذرعايتٌ.
ٌ

 النسبة إليها أن تقول: أذرعات أذرعي

قع التاريخي، لوجدنا هذا كله من حيث اإلزدواج اللغوي، لكن لو رأينا يف الوا

(، وأما أذرعات فإن 
ٌ

( ويندر أن يقال )فلسطي
ٌ

أن فلسطين ُينسب إليها )فلسطيني

(، وال يقال )أذرعايٌت( وإن كان هذا جائًزا.
ٌ

 النسبة المشهور إليها: )أذرعي

ولهذا الذي ال يتقن هذه األمور ثم يبحث عن عالم عن ترجمة عالم األذرعي، 

ها، ُينسب إليها األذرعي، فيبحث ال يجد المنسوب إليه، أكثر من عالم ُنِسب إلي
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 ألنه يبحث عن أذرعي، وهي )أذرعات(.

ومثل ذلك ما سيأيت يف النسب إلى )بعلبك( مثاًل اإلمام أبو الفتح البعلي،  

علماء كثيرون نسبوا البعلي منهم أبو الفتح البعلي النحوي المشهور، هو منسوب 

رف أن هذه نسبة إلى مركب سيبحث عن كلمة إلى )بعلبك( لكن الذي ال يع

 )بعل(، والصحيح أنه ُنسب إلى مدينة )بعلبك(.

 : بعد يلِّ ْ  قال ابن مالِّ 

  ْ ِِ ةةةة َع ِمةةةةْن َنْحةةةةِ  َ ْيةةةةبض    الِةةةة َْ  َو

 

ٍِ بِةةةةةةا َلِْا    ةةةةةةْ   ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةة

قدم هذا البيت على البيت الذي قبله لكان  نقول لو أن ابن مالك  

لكي يصل الكالم على الياء المشددة، ألنه فصل بحذف علم التثنية  أفضل،

 والجمع.

عن النسب االسم الذي قبل  وهذا البيت هو أيًضا يتكلم فيه ابن مالك 

آخره ياٌء مشددٌة مكسورة، البيت يتكلم فيه ابن مالك على حكم النسب، إلى 

، وميت( ونحو االسم الذي قبل آخره ياء مشددٌة مكسورة، مثل )طيب، وسيد

 ذلك.

يقول: يجب حذف الياء المكسورة، وإبقاء الياء الساكنة، الياء المشددة 

المكسورة عبارة عن ياءين، األولى ساكنة، والثانية مكسورة، يقول: يجب أن تبقي 

.)
ٌ

 الياء الساكنة، وأن تحذف الياء المكسورة، فتقول يف النسب إلى طيب )طيبي

 وهكذا، النسب إلى سيد )سيدٌي(.ويف النسب إلى سيد )سيدٌي( 

 النسب إلى طيء، طيء اسم القبيلة قبل آخره ياء 
ٌ

وشذ قول العرب طائي

( أي 
ٌ

( ولكنهم قالوا: )طائي
ٌ

مشددة، فكان القياس أن يقول يف النسب إليه )طيئي

 ماذا فعلوا بالياء الساكنة، حذفوها أم قلبوها ألًفا؟ قلبوها ألًفا.
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 ف ِا    ق ل ابن مالِّ:  

  ْ ِِ ةةةة َع ِمةةةةْن َنْحةةةةِ  َ ْيةةةةبض    الِةةةة َْ  َو

 

ٍِ بِةةةةةةا َلِْا    ةةةةةةْ   ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةة

..، إذا كان االسم قبل آخره ياٌء مشددٌة مفتوحة .إذا كان االسم مختوًما بياء 

ما شاء -ليست مكسورة مفتوحة، قالوا مثل: )هبيخ( هذا ولٌد هبيٌخ أي ممتلئ 

خ، النسبة هنا على القاعدة العامة أي أن صحة وعافية يقول: غالٌم هبي -اهلل

.)
ٌ

 المنسوب إليه ال يتغير، فتقول يف النسب إلى هبيخ )هبيخي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َْ اْلت ةةةةةةةةِزْم  ةةةةةةةة  َفِعْيَلةةةةةةةة
 َوَفَعلةةةةةةةة   فِ

 

ةةةةةةةةتِ ْ       
ْض َعْيَلةةةةةةةة َعِلةةةةةةةة   فِةةةةةةةة  ف   َوف 

َعةةةةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةة ا م   ِ  َوَأْلَح

 

 اْلتَّةةةةةا أ ْولَِيةةةةةا ِمةةةةةَن اْلِمَرةةةةةاَلْيِن بَِمةةةةةا  

ةةةةةة ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْل َِّ ْ َلةةةةةةْه   م  َْمَّ  َو

 

ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةة

تكلم يف هذه األبيات على النسب إلى أوزاٍن مشهورة عند العرب، وهي فعيلة،  

وفعيلة، وفعيل وُفعيل، كثيٌر من أسماء القبائل ونحوها، جاءت على هذه األوزان، 

 لة، وفعيٍل وفعيل.فعيلة وفعي

لهذا تصرفت العرب يف النسب إلى هذه األوزان، وبيَّن ابن مالك يف هذه 

 األبيات.

 بشرطين: أال تكون 
ٌ

النسب إلى فعيلة بفتح الفاء يكون بحذف الياء فتقول فعلي

 فعيلة معتلة العين، وال مضعفة.

  مرال يلِّ:
ٌ

، وحنيفة حنيفة، لو نسبت إلى بني حنيفة لحذفت الياء وقلت حنفي

فة.  كما ترون عينها ليست معتلة والكلمة ليست مضعَّ

ولو نسبت إلى عقيدة لقلت عقدي، وإلى قبيلة قبلين وإلى فريضة فرضي، 

هكذا، قالوا: وشَذ من ذلك كلماٌت مسموعة عن العرب كقولهم )سليقي( بالنسبة 
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 ."ولسع بسليِ ع أق ل فأعرب"إلى سليقة، ومن ذلك قول الشاعر: 

ُنِسب إليها بإبقاء الياء وهذا شاذ، وقبيلة سليمة أكثر من قبيلة عند سليقة 

العرب، فلهذا خصوا قبيلة من القبائل، فقالوا: )سليمي( بإثبات الياء كأهنم أرادوا 

 أن يفرقوا بينها وبين القبائل األخرى.

هذا النسب إلى فعيلة، وأما النسب إلى فعيلة بضم الفاء، فهو كذلك بحذف 

ة، فتقول يف الياء، ف  لكن بشرٍط واحد، وهو أال تكون الكلمة مضعفَّ
ٌ

تقول فعلي

( بحذف الياء.
ٌ

 النسب إلى جهينة، )جهني

.)
ٌ

 ويف النسب إلى قريضة: )قرضي

 ويف النسب إلى أمية: )أموٌي( وهكذا.

( منسوب إلى 
ٌ

(، )رمٌح رديني
ٌ

قالوا: وشذت كلماٌت مسموعة كقولهم )ُرديني

 امرأة اسمها رودينا.

كان القياس حذف حرف الياء إال أهنم أبقوها شذوًذا وهذا هو قول ابن مالك و

 : 

َْ  فِ  َوَفَعل     اْلت ِزمْ  َفِعْيَل

 أي التزمته العرب.

َعِل    ْض  فِ  َوف  َعْيَل تِ ْ  ف     

 : ْ  قال يعني أن هذه أحكاٌم واجبة، 

َعةةةةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةة ا م   ِ  َوَأْلَح

 

 بَِمةةةةةا اْلتَّةةةةةا أ ْولَِيةةةةةا ِمةةةةةَن اْلِمَرةةةةةاَلْينِ   

يقول إن االسم الذي على وزن فعيل وُفعيل، بال تاء، إن كان معتلي الالم  

 المهما حرف علة، فحكمهما حكم فعيلة وفعيلة.
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فعيل وفعيل إذا كانت المهما معتلة، فحكمهما حكم فعيلة وُفعيلة، أي أن الياء  

عدوي(، عدي على وزن ُتحذف أيًضا منهما، فيقال يف النسب إلى )عدي(: )

فعيل، إال أن الالم حرف علة فأدغم يف ياء فعيل، كيف تنسب إلى عدي؟ تقول: 

)عدوي( أي حذفت ياء فعيل، وبقيت ياء األصل من عدى يعدو، ثم انقلبت إلى 

 واو على قاعدة النسب عدوي.

( نقول يف النسب إليه )قصوي( 
ٌ

وكذلك )قصي( على وزن فعيل، )قصي

 ا.بحذف الياء أيًض 

أما إذا كان فعيل وُفعيٌل صحيحي الالم، فإهنما يبقيان على القاعدة العامة، إنه 

ال يتغير فيهما شيء، ال ُتحذف الياء منهما، فعيل وُفعيل، إذا كانت المهما 

 صحيحة، فعلى قاعدة النسب العامة ال ُيحذف منهما شيء، ال تحذف الياء منهما.

ويف النسب إلى ُعقيل )ُعقيلي(، وهكذا، فتقول يف النسب إلى عقيل )عقيلي(، 

وقالوا وشذ من ذلك كلمات، من ذلك قولهم ثقفي، بالنسب إلى ثقيف وقرشي يف 

 النسب إلى قريش، وسلمي يف النسب إلى سليم، وهكذا.

والحقيقة أن الشذوذ يف َفعيل وُفعيل أكثر بكثير يف الشذوذ يف َفِعْيلة وُفَعْيلة، 

 فعيلة وفعيلة بحذف الياء. نلخص ونقول كيف ننسب إلى

والنسب إلى َفِعيل وُفَعيل إن كانت الالم معتلة فنحذف الياء، وإذا كانت الالم 

 صحيحة نثبت الياء، هذا األكثر يف اللغة الذي يقاس عليه.

أما المسموع عن العرب فأكثره جاء على ذلك، وبعضه شذ عن ذلك أي لم 

 وُفَعْيل، أكثر من الشاذ يف َفِعْيلة وُفَعْيلة.يأيت على ذلك، إال أن الشاذ يف َفِعْيل 

ومن ذلك: قبيلة عتيبة على فعيلة، والقياس فيها بحذف الياء أم إثبات الياء؟ 

الحذف )العتبي( إال أن الذي يقال اآلن )العتيبي( بإثبات الياء، فهذا كالشاذ الذي 
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ألمر يف ذلك، قالته العرب يف سليقة )وسليقي(، وهناك من المتأخرين من يوسع ا

فيجيز الوجهين إثبات الياء وحذفها، يقول: لكثرة المسموع والحقيقة أن النسب 

إلى فعيلة وُفعيلة أكثره جاء بالحذف، وأما إثبات الياء لم تأيت إال بشواهد قليلة 

 ذكرها النحويون.

األفضل أن يكون النسب إليهما بحذف الياء، وإثبات الياء عند النسب إليهما، 

إلى حد الخطأ، لكثرة الشذوذ يف الباء، وهناك رأٌي آخر لبعض المتقدمين  ال يصل

 ، يقول: إن هذه القواعد التي يف ُفعيل وُفعيلة األسماء المشهورة.كابن قتيبة 

األسماء المشهورة المعروفة هي التي ُيحذف منها الياء، أما األسماء الغير 

 حذف منها سيء ال ُتحذف منها الياء.مشهورة فإهنا تبقى على القاعدة العامة فال يُ 

وهذا القول يأخذ به كثير من المتأخرين، فلهذا لو نسبنا إلى وظيفة، فعلى قول 

الجمهور الذي قال عنه ابن مالك: التزم وحتم، يجب أن نحذف الياء، فنقول: 

)وظفية( وأما من أجازوا الوجهين أو على رأي أبو قتيبة الذي يجعل هذه األحكام 

 شهور فيجوز أن نقول )وظيفي(.يف الم

 : ثم يقول ابن مالك 

ةةةةةة ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْل َِّ ْ َلةةةةةةْه  م  َْمَّ  َو

 

ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةة

يقول إن َفعيلة إذا كانت معتلة العين أو مضعفة، فال ُيحذف منها شيء، ألننا  

( والنسبة اشرتطنا هذين األمرين، فالنسب إلى طويلة وهي معتلة العين 
ٌ

)طويلي

( وهكذا.
ٌ

(، والنسبة إلى دقيقٌة )دقيقي
ٌ

 إلى جليلة وهي مضعفة: )جليلي

وكذا ُفعيلة، إذا كانت مضعفة فال ُيحذف منها شيء، كالنسبة إلى )قليلة( 

( فهذا ما يتعلق بالنسب إلى فعيلة وُفعيلة، وفعيٍل وُفعيل.
ٌ

 فتقول: )ُقليلي

 : ْ   ِ ل ابن مالِّ 
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ةةةة  اْلنََّسةةةةْب  َوَ ْمةةةةز  ِيب 
نَةةةةال  فِ  َمةةةةد    

 

 َلةةةةه  اْنَتَسةةةةْب   
ْض ْرنَِيةةةة َْ ةةةة  

 َمةةةةا َكةةةةاَن فِ

(؛ المختوم بالهمز الذي قبله ألف، ماذا يسمى؟ االسم َمد   ِيب َوَ ْمز  )  

الممدود، يتكلم يف البيت على حكم النسب إلى االسم الممدود، كيف تنسب إلى 

 يف التثنية. االسم الممدود، يقول: حكمه يف النسب كحكمه

ِْيسمززز ي   ف َ زززْ ييي َايَُِفزززل يَوَهْمزززِذي مَيٍَّززز
ي

َسيَ زززِ ي ْ َ َ ززز ْييييي يٍَّزززليَنزززلَ يسمززز يٍَْلفمَ ززز
ي  

والتثنية أو الجمع شرحناهما قريًبا يف هذا الفصل، والخالصة يف ذلك أن 

.)
ٌ

 الهمزة إذا كانت أصليًة فأهنا تبقى، فتقول يف النسب إلى قراء: )قرائي

للتأنيث فإهنا ُتقلب واًوا، كالنسب إلى حمراء حمراوي، وإذا كانت الهمزة 

 وإلى صحراء صحراوي.

 في  د في ا ال ج ان:وإذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل أو زائدًة لإللحاق 

 .َالتصحي 

 .والِلب واِوا 

 وكساوٌي(.
ٌ

 وسماوٌي(، ونحو كساء نقول: )كسائي
ٌ

 نحو: سماء نقول )سمائي

 :  ْ   ِ ل

ةةةْب لَِصةةة ْض َوَصةةةْدِر َمةةةا َواْنس  ْمَلةةة  ْدِر ج 

 

َمةةةةةةةا   َْمَّ  
ْكةةةةةةةَب َمْزِجةةةةةةةا َولَِرةةةةةةةانض  ر 

وُِّة بِةةةةةةةةاْبنض َأَو اْب   ِْ َمْبةةةةةةةةد   إَِاةةةةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةا  بِاْلرَّةةةةانِ  َوَجةةةةْب   

ِل   ةةةةَبْن لِةةةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةةةا ِسةةةةَ    ةةةة
 فِ

 

 َمةةا َلةةْ    َخةةْا َلةةْبءع َكَعْبةةِد ا َْشةةَ لِ   

هذه األبيات على النسب إلى االسم المركب، كيف تنسب إلى  تكلم يف 

  كما ْعرف ن ْالْْ أن ا :األسماء المركبة، األسماء المركبة 



 

 
e 

g h 

f  171 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

o .المركب اإلاايف 

o .والمركب اإلسنا ب 

o . والمركب المزج 

أي التسمية بالجملة االسمية والجملة الفعلية، كأن تسمي  المركب اإلسنا ب:

 (.91:58@امرأة )رجاًل تأبط شًرا أو تسمي 

المركب المزجي: أي أن تجعب كلمتين يف حكم كلمٍة واحدة بحيث تبني 

 األولى على الفتح، وتلقي اإلعراب على الثانية نحو: )بعلبك(، و)حضر موت(.

المركب اإلضايف معروف وواضح، نحو )غالم زيد(، و)أبي بكٍر(، )وابن 

 الزبير(، )وعبد الرحمن(.

نقول أما المركب اإلسنادي والمزجي فالنسب   ك  النسب إلى المركب:

يكون الجزء األول، وأما الجزء الثاين فُيحذف، فتنسب إذا تأبط شًرا فتقول: 

( وهكذا.
ٌ

( وتنسب إلى )بعلبك(: )بعلي
ٌ

 )تأبطي

 و ِا ق له: 

ْب  ْض  لَِصْدرِ  َواْنس  ْمَل  ج 

 يعني المركب اإلسنادي.

ْكَب  َوَصْدرِ  َما َولَِرانض  َمْزِجا َما ر   َْمَّ

 يعني المركب المزجي.

وأما المركب اإلضايف النسب فيه يكون للجزء الثاين، وأما الجزء األول 

فُيحذف، فتنسب إلى أبي بكٍر بكرٌي، وإلى ابن الزبير زبيرٌي، وإلى عبد األشهل 

، وإلى غالم زيٍد زيدٌي.
ٌ

، وإلى عبد القيس قيسي
ٌ

 أشهلي
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لبس، إذا أمكن أن تنسب إلى الجزء فإن أمكن النسب إلى الجزء األول دون  

األول دون أن يحدث لبس، فتنسب إلى الجزء األول، فإذا نسبت إلى الجزء األول 

 ماذا تعمل يف الثاين؟ يجب أن تحذفه.

كالنسب إلى أمرؤ القيس، قالت العرب يف النسب إلى أمرؤ القيس )إمرٌي( 

 فنسبوا إلى األول وحذفوا الثاين.

والمزج إلى األول، والنسب إلى اإلضايف إلى الثاين إال إذا إًذا فالنسب إسنادي 

 لم يحدث لبس فينسب لألول، وهذا هو قول ابن مالك: 

وُِّة بِةةةةةةةةاْبنض َأَو أْب  ِْ َمْبةةةةةةةةد   إَِاةةةةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةا  بِاْلرَّةةةةانِ  َوَجةةةةْب   

ِل   ةةةةَبْن لِةةةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةةةا ِسةةةةَ    ةةةة
 فِ

 

 َلةةْبءع َكَعْبةةِد ا َْشةةَ لِ َمةةا َلةةْ    َخةةْا   

يقول: انسب إلى الثاين من المتضايفين إذا كان األول كلمة ابن، أو أب، كــ ابن  

 الزبير وأبي بكر، أو كان الثاين معرًفا لألول، كغالم زيد وعبد األشهل.

فإن لم يخاف لبًسا عند النسب إلى األول جاز أن تنسب إليه وأن تحذف 

  : الِّ، ْ  قال ابن مالثاين

  ْ ِِ ةةة  َواْجب ةةةْر بِةةةَرْ  الَّةةةالَِم َمةةةا ِمنْةةةه    

 

َ  أ لِةةةةةةْا     َجةةةةةةَ اِدا إِْن َلةةةةةةْ  َ ةةةةةةِّ  َر  

ةة  اْلتَّْرنَِيةةْه  
َِ َأْو فِ ةة  َجْمَعةة  اْلتَّْصةةِحْي

 فِ

 

ْ فَِيةةةةةةهْ    َْ ب 
ِِ  َوَ ةةةةةةق  َمْ ب ةةةةةةْ رض بَِ ةةةةةة

ف منه يتكلم يف هذين البيتين عن النسب لالسم الذي ُحِذف منه الالم، ُحذِ  

الحرف األصلي الثالث الالم، مثل يد، ُحذفت المه، و)دم، وابن، وأخ، وأب( هذه 

 أسماء ُحذفت منها الالم، كيف ننسب إليها حينئٍذ؟ 

نعيد الالم أم ال نعيد الالم، يقول ابن مالك: يف هذه األسماء ننظر إلى جمعها 

ن تردها يف النسب، فأب وتثنيتها، وإن كانت الالم ترد يف الجمع والتثنية، فيجب أ

تقول: )أبوان(، إًذا ترد الالم أو ال ترد الالم؟ تردها إًذا يجب أن تردها يف النسب، 
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تقول يف النسب إلى أب )أبوٌي(، وكذلك أخ: )أخوان( ترد الالم عن الواو إًذا 

 فتقول يف النسب إلى أخ )أخوٌي(.

 النسب أتن ترد الالم وإذا كنت ال ترد الالم يف التثنية والجمع فيجوز لك يف

وأال ترد الالم، يجوز الوجهان يف النسب، مثل كلمة يد، تقول يف تثنيتها )يدان(، إًذا 

ما رددت المحذوف، لك يف النسب أن ترد المحذوف وهو الياء فتقول: )يدوٌي(، 

 أعدت الواو طبًعا هي الياء ثم قلبتها واو على قاعدة النسب.

وتقول يف النسب إلى يد: )يدٌي( وكذلك إبل: ولك أن ترد الالم المحذوفة 

 نعرف أن الالم واو محذوفة لك أن تردها فتقول: )بنوٌي(.

كلمة ابن المها واو محذوفة، والهمزة يف أولها ِعوض بدل عن الواو 

المحذوفة، ولك أن ترد هذه الواو طبًعا فإذا رددهتا ستحذف الهمزة، فال ُيجمع بين 

بنوٌي(، ولك أال تردها، فتقول إذا حذفت الالم تثبت العوض والمعوض، فتقول: )

(، يجوز لك الوجهان.
ٌ

 الهمزة، فتقول: )ابني

 (.99:26@)  الب:

إذا كنت ترد يف التثنية والجمع يجب أن ترد يف النسب، وإن كنت ال  الشيخ:

 ترد يف التثنية والجمع جاز لك الرد وعدمه.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

 اْبنض بِنَْتةةةةةةةةا َوبِةةةةةةةةَأخض أْخِتةةةةةةةةا َوبِةةةةةةةة

 

َ  التَّةةةةا   ِْ ةةةة ن ء  َأَبةةةةى َ ةةةة  ألِحةةةةْق َو  

يتكلم هنا على النسب إلى كلمتي أخت وبنت، كيف ننسب إلى كلمة أخت  

 : يف المسألْ خال  بين النح  ين على ق لينوبنت؟ ويذكر أن 

قول الخليل وسيبويه، قالوا: إن كلمة بنت مثل كلمة ابن، وكلمة  الِ ل ا ول:

لمة أخ، فننسب إلى بنت فنقول )بنوٌي(، وننسب إلى أخت فنقول: أخت مثل ك
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 )أخوٌي(. 

لماذا؟ قالوا: ألن التاء يف بنت وأخت تاء ماذا؟ تاء التأنيث تثبت يف النسب أو 

ُتحذف؟ ُتحذف حذفناها، بقي يف بنت: )بن( وبقي يف أخت: )أخ(، والالم 

 محذوفة.

: أخوٌي، هذا قول الخليل وسيبويه، فنعيد الالم فنقول بنوٌي ونعيد الالم فنقول

والقول الثاين: هو قول يونس بن حبيب البصري شيخ سيبويه، يقول: بل ننسب إلى 

 الكلمتين على لفظهما دون حذٍف أو تغيير.

 ،)
ٌ

، وننسب إلى بنت )بنتي
ُ

نقول يف النسب إلى أخت انسب إليها كما هي أختي

لتأنيث، لو كانت للتأنيث لُفتِح ما لماذا؟ قال: ألن التاء يف بنٍت وأخٍت ليست ل

قبلهما ولم يسكن، معروف أن تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها، وتقول: قائٌم 

 قائٍم قائًما، فإذا أدخلت تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها، وتنتمي العرب إليها.

ساكنة، تقول: قائمٌة، ــً، ـــٍ، ما فقبل تاء التأنيث مفتوحة، وهنا يف بنت وأخت 

وتاء التأنيث يف بنٍت وأخٍت من المسائل الشائكة يف النحو، كثر فيها كالم النحويين 

اختلف فيها كالمه، يف أكثر من موضع يف الكتاب،  كثيًرا، حتى إن سيبويه 

 مرة جعلها للتأنيث، ومرة جعلها لإللحاق.

ول يونس يعود إلى الخالف يف التاء، ولكننا نقول إن ق والخالصْ يف الخال :

أوضح وأبعد من اللبس، ألنه يجعل النسب إلى بنت وأخت مختلًفا عن النسب 

 إلى ابن وأخ.

والخليل وسيبويه والجمهور ال يبالون اتفاق لفظ النسب، يقولون إن ألفاًظا 

 كثيرة جًدا اتفق فيها النسب بين المذكر والمؤنث.

لخالف يف نوع التاء، والخالف يف الحقيقة هنا ليس للبس وعدم اللبس، وإنما ا
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 سؤالك؟

 (.104:49@)  الب:

هم ما ذكروا إال بنوٌي ألن بنت لم تأيت معها الهمزة، إال أن يكلف  الشيخ:

ويقال إهنا بعد حذف التاء للنسب سيقدر أن الهمزة عادت عوًضا عن الواو، وهذا 

 أمر ال داعي له لوجود بنوٌي.

 (.105:33@)  الب:

 ، هذا سؤال جيد كيف ننسب إلى عبد اهلل.النسب إلى عبد اهلل الشيخ:

 (.105:50@)  الب:

على القاعدة السابقة أن المركب اإلضايف يضاف إلى الجزء الثاين وإن  الشيخ:

 أمكن أن تضيف إلى األول بال لبس فتضيف.

فيمكن أن يقال هنا أنك تقول عبدٌي، وبما أن العرب قالوا عبدٌي يف النسب 

ُيعرف يف اللغة النسب إلى لفظ الجاللة اهلل، بخالف األسماء  إلى عبد الدار، ألنه ال

 األخرى، فإن النسب إليها ال يمنعها القياس.

يمكن تقول الرحماينٌ، وأماكن تسمى الرحمانية، نسبًة إلى عبد الرحمن، 

 والعزيزية نسبة إلى عبد العزيز، وهكذا.

 وال إشكال إال يف عبد اهلل.

 (.107:07@)  الب:

، ومع ذلك فإن بعض الباحثين، ع الشيخ:
ٌ

 نسبة إلى إله واردة إلهي
ٌ

بد اإلله إلهي

وباحٌث فاضل ولكنه ليس عربًيا، باحث فاضل وعالم يف العقيدة، كان يفضل أن 

يقال الصفات الالهية، وألف كتاًبا كبيًرا كثير من المجلدات عن الصفات الالهية، 
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 نسبة إلى اهلل. 

ألن لفظ الجاللة لم ُيسمع النسب إليه، واللغة  وهذا فيما يبدو لي ال يستقيم،

فعٌل وترك، كما تركته العرب ترًكا ُينبأ عن قصدها، يعني ينبأ أهنا قصدت أن ترتكه، 

 فيجب أن نرتكه.

 (.108:17@)  الب:

ال هذه مسألة أخرى تسمى النحت، يف األسماء المركبة عموًما نحن  الشيخ:

لنسبة القياسية، هناك ما يسمى بالنحت، جاء عن تكلمنا على النسبة القياسية، هذه ا

العرب أهنا تنحت ثم تنسب، فتقول يف النسب إلى عبد شميس تأخذ بعض حروف 

عبد وبعد حروف شمس وتكون منها كلمة طالًبا تكون على وزن فعلل، ثم تنسب 

، ونحو ذلك، فهذه مسألة ما تكلمنا عليها ألن ابن مالك 
ٌ

إليها، تقول: عبد شمسي

 ذكرها.ما 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

نَةةةةةةا     ْ  َوَاةةةةةةاِعِا الرَّةةةةةةانَِ  ِمةةةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةْينض َكةةةةةةةاَل َوٍَ ِةةةةةةة    انِْيةةةةةةةِه ي  َْ 

ْض َمةةةةةا اْلَ ةةةةةا َعةةةةةِدْم   ةةةةةْن َكِشةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةر 

تكلم يف هذين البيتين على النسب إلى الثنائي الوضع، النسب إلى كلمٍة  

ضعت على حرفين، أي لم توضع على ثالثة أحرف، ثم ُحذف منها حرف كيد وُ 

وأب التي تكلمنا عليها من قبل، وإنما كلمة وضعت أول ما وضعت على حرفين، 

وهذا طبًعا ال يكون يف األسماء المعربة، وال األفعال المتصرفة التي ال تقل عن 

 رف.ثالثة أحرف، ولكن قد تكون مثاًل عند التسمية باألح

لو سميت رجاًل بلون أو سميت بنًتا بــ )ما(، حرف النفي: )ما( فسميت به أو  

نحو ذلك، فحينئٍذ الكلمة يف الوضع على حرفين، فكيف تنسب إليها؟ قالوا ننظر 
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 إلى الحرف الثاين فإن كان صحيًحا جاز لك أن تضعفه وأال تضعفه.

نسب وأال تضعفه، الحرف الثاين إن كان صحيًحا جاز لك أن تضعفه عن ال

، ولو نسبت إلى كم، 
ٌ

 ولّمي
ٌ

مثل ماذا؟ لو نسبت إلى لم لجاز لك أن تقول: لمي

(؛ وهذه نسبة مولدة، وقد نسبوا إلى كلمة كم، 
ٌ

، وكمي
ٌ

لجاز لك أن تقول: )كّمي

 فقالوا الكمية، وهذه نسبة جارية على القياس.

حرف لين، قالوا:  وإذا كان الحرف الثاين حرف علة، وإذا كان الحرف الثاين

يجب أن يشدد، فإن كان واًوا الحرف الثاين شددناه فقلنا يف النسب إلى لو، )لوٌي( 

 وإن كان ياًء شددناه.

انتبهوا لكي تطبقوا القياس الذي درسناه، إن كان الثاين ياًء مثل كي، أو يف، كي 

( تشديد فقط.
ٌّ

 إن أردت أن تنسب إليها البد أن تشدد، شدده )كي

ليه تنسب إليه معنى ذلك أنك ستنسب إلى مضعٍف مسبوق بحرف، أنسب إ

لكي كاف ياء، شدد الياء قبل أن تنسب، شددناه صارت كلمة مختومة بياء مشددة 

قبلها حرف مثل: )حي(، والقاعدة يف حي ماذا تقول؟ تقول الحرف األول يعاد إلى 

 أصلعه والثاين ُيقلب إلى واو.

ل هي ياء، والثاين تقلبه واًوا، فتقول يف النسب فإًذا كي يف األول يعادل األص

 إلى كي )كيوٌي(، ويف )فيوٌي(، القاعدة.

وإذا كان الثاين، المعتل الثاين ألف وشددناه كيف سنشدده، نشدد األلف 

بإضافة ألف أخرى، إن تركناها ألًفا التقى ألفان واأللفات ساكنة، ُحذفت إحداهما 

ء، وهبذا قالوا نضيف ألًفا أخر، نضعف بإضافة التقاء الساكنين، ما استفدنا شي

 ألف أخرى، ثم نقلب األلف األخرى إلى همزة.

(، يف النسب إلى ال: يا رجٍل 
ٌ

( وإلى ما: )مائي
ٌ

فنقول يف النسب إلى ال: )الئي
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 سميته بـــ )ال أو ما(. 

)ال( كيف تنسب إليها؟ تضيف إليها الم أخرى، تيف إليها ألف أخرى لكي  

يف تشددها، تضيف إليها حرف آخر من جنسها، صار عندنا ألفان، تشددها، ك

األلف الثانية تقلبها إلى همزة، إذا ما قلبتها إلى همزة لحذفت األولى اللتقاء 

 الساكنين، فعدنا إلى ألف واحدة، إًذا ما ضعفنا.

لكن نقلب األلف الثانية إلى همزة، لكي تبقى، فنقول يف النسب إلى ال: 

 ،)
ٌ

  ا    ق ل ابن مالِّ:و ِ)الئي

نَةةةةةةا     ْ  َوَاةةةةةةاِعِا الرَّةةةةةةانَِ  ِمةةةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةْينض َكةةةةةةةالَ َوٍَ ِةةةةةةة    انِْيةةةةةةةِه ي  َْ 

 ْ  قال:  

ْض َمةةةةةا اْلَ ةةةةةا َعةةةةةِدْم  ةةةةةْن َكِشةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةر 

 ذكر يف هذا البيت حكم النسب إلى االسم الذي ُحِذف فاؤه، بعض األسماء 

حذفت فاؤها أي حرف األصل األول، مثل كلمة )عد(، من وعد، و)صف( من 

وصف، فكيف ننسب إلى محذوف الفاء؟ يقول: ننظر إلى المه، األصل الثالث: 

ننظر إلى المه إن كان ت صحيحًة فال نرد الفاء نحو )عد( )عدٌي(، وصفة 

.)
ٌ

 )صفي

محذوفة، وأوجب وإن كانت المه معتلًة فيجب الرد، يجب أن ترد الفاء ال

سيبويه وتبعه الجمهور وابن مالك كما يف البيت، مع الرد أن نفتح العين، قالوا: 

مثل: )شية( مثل األشياء الجميلة التي توضع على السيف ونحو ذلك، شية من 

 الوشل.

الشية من الوشل وهو ما يوضع على األشياء ُيجمل به، إًذا فالمحذوف واو يف 

 أولها )وشية(.
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الكلمة )ِوشية( ثم حذفت الواو، ونقلت حركتها فصارت )شية(،  األصل يف

وشية المها معتلة، فعند النسب يجب أن تعيد الفاء أي الواو فتقول يف النسب إلى 

 شية )وشواٌي( مع أن أصل الكلمة: )ِوشية( بالسكون.

قال الجمهور يجب أن تعاد الواو ألن الياء التي وقعت يف الالم معتلة، 

ف ضعيف، إذا حذفنا الفاء والالم حرف ضعيف فهذا فيه إهناك والمعتل حر

للكلمة كأنك حذفت حرفين، وتعيد الواو، ثم تفتح الفاء وهو الذي نص عليه ابن 

 مالك يف قوله: 

ْض  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْن َكِشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

    َ  َمةةةةةةةةةا اْلَ ةةةةةةةةةا َعةةةةةةةةةِدْم َفَ ْبةةةةةةةةةر 

 جربه بإعادة المحذوف. 

ف برَ بعض النسخ غير البيت األخير ) نقف عند هذا البيت، وننبه إلى أنه يف

( بالرفع وهذه الراوية فيها إشكال مع إهنا رواية أكثر النسخ لكنها وفتَ عينه التزم

 واردة يف بعض النسخ، لكن فيها إشكال.

إشكالها يف ماذا؟ إشكالها يف أنك إذا رفعت وقلت فجربه صار مبتدأ، وفتح 

و شيئين؟ شيئين، جربه وفتح عينه، عينه، عطفت على المبتدأ، صار عندك شيء أ

هذان الشيئيان ما بالهما؟ التزم أم ألتزما، التزما، كان ينبغي مع الرفع أن يقول 

 وجربه وفتح عينه التزما.

لكن على هذه الرواية المشهور فجربه وجرب عينه التزم؛ ال إشكال ألن المعنى 

 فالتزم جربه وفتح عينه، فجربه مفعول به مقدم.

 ال يا إخوان.هل من سؤ

 .-إن شاء اهلل–نبقي بقية األبيات إلى الدرس القادم 

 (.120:13@)  الب:
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( بخالف النسب إلى الوصف شيء  الشيخ: 
ٌ

إلى ماذا؟ إلى الصفة؟ )صفي

 لمن الصفة التي حذفت منها الفاء.
ٌ

 آخر، الوصف كلمة أخرى، وصفي

 (.120:33@)  الب:

عن العرب يجب أن يبقى على ما  نعم هذا شبه متفق عليه، الذي ورد الشيخ:

هو عليه، وأما الذي قيس عليه فالجمهور يوجبون حذف الياء، وكثيٌر من 

المتأخرين وابن قتيبة ال يوجبون حذف الياء، وعليه نقول: لو لم ُتحذف الياء ال 

نخطأ من فعل ذلك، مثل طبيعة وطبيعي، وبديهة أو بديهي، وغريزة وغريزي، 

 كثيرة جًدا. ووظيفة ووظيفي، كلمات

 (.121:32@)  الب:

إذا أردت واحد األشياء شيٌء ال إشكال فيه، شيٌء على القياس، شيء  الشيخ:

( تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبلها، هذه ياء سكنة بعد همزة، شيٌء ليست 
ٌ

)شيئي

إال على لغة التسهيل، بعض العرب يسهل الهمزة، هذه لغة الحجازيين، يسهلون 

 لت الهمزة هنا ستسهلها إلى الياء ثم تدغم الياءين يف بضعهما.الهمزة، فإذا سه

.)
ٌ

( و)حي
ٌ

( صارت حينئٌذ كــ )طي
ٌ

( وإذا قلت: )شي
ٌ

 فتقول: )شي

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب الْ  د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ َعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى اآلخرة، من سنة خمٍس وثالثين 

 وأربعمائة وألف.

اجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل نحن يف جامع الر

–وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-عليه رحمة اهلل

عقد  يف الدرس الماضي كنا قد شرحنا باب النسب وقلنا إن ابن مالك 

ثة األبيات األخيرة، هذا الباب باب النسب يف ستة وعشرين بيًتا، وشرحناها إال ثال

بشرح ثالثة األبيات األخيرة من باب النسب وفيها  -إن شاء اهلل–نبدأ هذا الدرس 

 : -عليه رحمة اهلل–يقول ابن مالك 

ةةةةةْر َناِسةةةةةِبا لِْلَ ْمةةةةةِع   َواْلَ اِ ةةةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةْ    َشةةةةةابِْه َواِ ةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةعِ   

ةةةةةةةالض َفِعةةةةةةةةْل    َوَمةةةةةةةَع َفاِعةةةةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةْل  فِةةة     ِ  َنَسةةةبض َأْغنَةةةى َعةةةِن اْلَيةةةا َف
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َرا   ةةةةةةةةرَّ َِ  َوَغْيةةةةةةةةر  َمةةةةةةةةا َأْسةةةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةل  ِمنْةةةةه  اْقت ِصةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةى الَّةةةة

 : فِ له  

ةةةةةْر َناِسةةةةةِبا لِْلَ ْمةةةةةِع   َواْلَ اِ ةةةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةْ    َشةةةةةابِْه َواِ ةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةعِ   

مفرده ال للفظ جمعه، نحو مساجد، يقول: إذا نسبت للجمع فيجب أن تنسب ل 

نقول يف النسب إليه )مسجدي( ال )مساجدي(، وكتب تقول يف النسب إليه 

.)
ٌ

( ال )فرائضي
ٌ

 )كتابي( ال )كتبي(، وفرائض تقول يف النسب إليها )فرضي

وأسر تقول يف النسب إليه: )أسري( ال )ُأسري(، وطالب تقول يف النسب إليه: 

( ال )طالبي(.
ٌ

 )طالبي

أنه ُيستثنى من ذلك الجمع الذي يشبه لفظه لفظ المفرد، لوجه  ذكر  ثم

من الوجوه إما أنه يعامل معاملة المفرد، أو أنه ال مفرد له فأشبه بذلك المفرد، أو 

   شمل أربعْ أشياُّ:أشبه المفرد بوجٍه من الوجوه، وهذا 

قوٍم اسم الجمع، وهو ما دل على جمٍع وليس له مفرد من لفظه، ك :ا ول

.)
ٌ

(، وشعب: )شعبي
ٌ

 تقول يف النسب إليه )قومي

 اسم الجنس نحو: شجر تقول: )شجرٌي( وبقر: )بقرٌي(. الراين:

جمع التكسير الذي ال مفرد له، قالوا: مثل أبابيل وهي لفظٌة قرآنية  والرالَ:

 ليس لها مفرد وُينسب إليها على لفظها.

(، وكذلك عبابيل، وهي الفر 
ٌ

ق المختلفة التي تذهب كل فرقة فيقال: )أبابيلي

منها إلى جهة، فيقول ذهب الناس عبابيل أي فرًقا مختلفة، وليس لها مفرًدا من 

.)
ٌ

 لفظها، فيقال يف النسب إليها: )عبابيلي

 به، الجمع  الرابع:
َّ

من الجمع الذي يجري مجرى المفرد الجمع الذي ُسمي
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ألصل جمع لناصر أو نصير، الذي صار علًما على شيء، من ذلك أنصار، وهي يف ا

يف  ثم صارت علًما لطائفة من الناس وهم الذين نصروا النبي 

المدينة، فصار النسب إلى هذه الكلمة على لفظها، ألهنا صارت علًما على هذه 

الطائفة، فيقال: )أنصارٌي( وكذلك األصول صار ِعلًما أو َعلًما على ِعلِم من 

.العلوم علم األصول، فُينسب إليه 
ٌ

 فيقال: عالٌم أصولي

وأوضح من ذلك أيًضا قبيلة كالب، يقال )كالبي( وأنمار يقال )أنمارٌي(، 

وكذلك المدائن، يقال يف النسب إليها )مدائني(، وكذلك دولة الجزائر يقال يف 

 النسب إليها )جزائري(، وكذلك بلدة عيون الجوار يقال يف النسب إليها )عيويٌن(.

رت مجرى المفرد، فال إشكال يف النسب إليها فكل هذه الجموع جموع ج

وشرحناه اآلن هو مذهب البصريين،  على لفظها، ما قرره ابن مالك 

 وجرى عليه الجمهور.

 ويف المسألْ ق ٍن آخران:

هو قول الكوفيين، فالكوفيون أجازوا النسب إلى الجمع إلى جمع  :الراين 

ى لفظ مفرده، لكن يجوز أن التكسير مغلًقا، األفضل أن تنسب إلى الجمع عل

 تنسب إليه على لفظه.

فعلى قولهم يجوز أن تقول )فرائضي(، و)أسري( وما إلى ذلك، وما إن كان 

 النسب إلى المفرد أفضل.

وتوسط كثيرون وخاصة من المتأخرين يف هذه المسألة فقالوا: إن األفضل أن 

 لحاجة فقط.يكون النسب إلى المفرد، لكن يوز أن ننسب إلى الجمع عند ا

ومن أوجه الحاجة دفع اللبث، نحو: النسب إلى الدولة وإلى الدول، فإهنم 

، وهو الذي يرتبط 
ّ

يفرقون اآلن بين المطار الَدولي وهو الخاص بدولٍة ما، والِدَولي
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 بأكثر من دولة. 

 وربما نِ ل إنه من يلِّ أ ِعا النشاط ال الب  والنشاط ال الب : 

الذي يقوم به الطالب أي النشاط الخاص الذي يقوم النشاط  :النشاط ال الب 

 به الطالب كالبحوث والتلخيصات، ونحو ذلك.

ما يقوم به الطالب مًعا، وهذا القول له وجاهة وقوة، فإن  :والنشاط ال الب 

هناك مسائل كثيرة يف اللغة جاز فيها مخالفة القياس دفًعا للبث، ومعروف أن اللبث 

بمثل هذه الطريقة من األوجه التي يجوز مثله يف مسائل يف اللغة مدفوع، فدفعه 

اللغة، إال أن التوسع يف هذه المسألة على خالف المسموع الكثير الذي جاءت 

 النسبة فيه إلى المفرد.

فهذا قول هؤالء الذين يتوسطوا فجعلوا أن األصل يف المسألة: أن ُينسب إلى 

ل هو أوسط األقوال وأفضلها وهو المفرد، إال لحاجة كدفع اللبس، كان هذا القو

 الذي ُيعمل به اآلن غالًبا.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةةةالض َفِعةةةةةةةةْل   َوَمةةةةةةةَع َفاِعةةةةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةْل     ِ  فِةةة  َنَسةةةبض َأْغنَةةةى َعةةةِن اْلَيةةةا َف

يف هذا البيت أن كل ما سبق يف النسب كان على النسب بإضافة  ذكر  

هذا األصل هو األكثر يف باب النسب، ياٍء مشددة إلى المنسوب إليه وال شك أن 

إال أن النسب جاء يف بعض األلفاظ على صيٍغ وأبنيٍة معينة أغنت عن هذه الياء 

 المشددة، ودلت على النسب.

 عن العرب، والذي جاء يف السماع 
ٌ

  من  َِ ا بنيْ ْالْْ أبنيْ:وهذا كله سماعي

لة على النسب، يعني البناء األول: فعال، فإن العرب تصوغ على فعاٍل للدال

يكون معنى فعال صاحب كذا، يعني ذي كذا، وال يكون معناه المبالغة، وأكثر ما 
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 يكون ذلك فالغالب ذلك يف الحرف، داللة على النسب بفعال.

أغلب ما يكون يف الحرف، كقولهم )بزاز( لبائع )البز(، ونجار وعطار،  

ارٍة وعطارٍة، وزجاٍج وزجاج، ونحاس، وهذا كثيٌر جًدا أي صاحب بٍز ونج

 ونحاٍس وما إلى ذلك.

( أي صاحب نحاس، ويقل إن 
ٌ

وقولهم: )َنحاٌس( يف معنى قولهم: )ُنحاسي

يأيت النسب على صيغة فعال يف غير الحرف، هذا قليل جًدا قالوا من ذلك قول 

َض َفَي َعن ن  بِِه، َوَليَء بِِب َسياض َوَليَء بِنَ أمرؤ القيس: ) م  (.ب الِ َوَليَء بِِب ر 

)نبال( هنا هل هي صيغة مبالغة كثير النبل أم نبال بمعنى صاحب نبل؟ قالوا: 

داللة البيت السابقة تدل على أن المعنى صاحب نبل، وليس المراد كثير النبل ألنه 

َض ثال: ) م (؛ أي صاحب َوَليَء بِِب َسياض (؛ أي صاحب رمح، )َوَليَء بِِب ر 

وليس بذي نبٍل فنبال هنا على معنى النسب أي ليس (؛ يعني َوَليَء بِنَب الِ سيف، )

 صاحب نبل، وليس المراد صيغة المبالغة يعني كثير النبل.

  نا مسا ل أو مسألتان: 

على كثرة مجيء النسب يف الحرف على صيغة فعال، اختلفوا يف  :ا ولى

إهنا ال تنقاس، ليست قياسية فال يقال برار لصاحب  قياسها، فقال سيبويه 

 رب، وال شعار لصاحب الشعير.ال

وقال المربد بل تنقاس لكثرة ما ُسِمع من ذلك، فيجوز أن يقال حينئٍذ برار 

لصاحب الرب، وشعار لصحاب الشعير، وكذلك فوال لصاحب الفول، وكذلك 

يقال ما إلى ذلك قياًسا، وقول المربد هو المعمول به عند المتأخرين، ومذهبه يف 

 ن هذه الصيغة كثير وليس قلياًل.ذلك قوي؛ ألن المسموع م

نعم ياء النسب هو األكثر ألنه األكثر، ولكن النسب على فعال للحرف كثير 
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 وليس قلياًل، فالقول إنه قياسي قوٌل قوي. 

جح مح جخ ): حمل المحققون قوله  :المسألْ الرانيْ

؛ ظالم على صيغة فعال، قالوا: إن ظالًما هنا للنسب، [46فصلع:] (حخ

 ة مبالغة.وليست بصيغ

والمعنى: وما ربك بذي ظلٍم للعباد، ألن لو جعلناها صيغة مبالغة لكان النفي 

منصًبا على المبالغة يف الظالم، يعني ال يظلم ظلًما كثيًرا، وكأنه ال ينفي أصل الفعل 

منزٌه عن الظلم كثيره وقليله، وهذا يدلنا على أن  -جل جالله–أصل الظلم، واهلل 

يف اللغة عموًما البد أن يتأمل يف المعاين وال يقول بما يجري المفسر بل الناظر 

 على بديهته وظاهر أمره، بل البد أن يتأمل يف المعنى.

فقد يكون النسب أن تجعل فعااًل صيغة مبالغة، وقد يكون األنسب أن تجعلها 

للنسب، وقد يجوز األمران، والذي يتوجه هنا أن تكون يف النسب وال يتجه أن 

 .-واهلل أعلم-لمبالغة لمخالفتها المعنى، يتكون ل

أو الصيغة الثانية التي تأيت للنسب بغير يائي النسب )فاعل( بمعنى  :البناُّ الراين

صاحب كذا أو ذي كذا، يف قولهم تامر أي صاحب تمر، أو البن أي صاحب لبن، 

 وطاعم أي صاحب طعام، وكاٍس أي صاحب كساء.

(؛ أي غررتني ٍبن يف الصيا ْامرغررْن  ودعمع أنِّ قال الشاعر: )

 وزعمت أنك يف الصيف صاحب البن وصاحب تمر، ذو لبن وذو تمر.

قيل إن هذا البيت قالته امرأٌة لرجل تزوجها وقد ذكر لها أنه غني فلما تزوجته 

وجدته غير لك، وقيل إنه الحطيئة وهو األرجح قاله له الزبريقاين بن بدر، الذي 

ه بإكرامه وأنه قادٌر على ذلك، فلما نزل عنده هو وأهله لم دعاه للنزول عنده ووعد

يجد األمر كما ذكر األمر كما ذكر الزبريقاين، فانتقل منه إلى بغيض فأكرمه، فقال 
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 قصيدة يمدح بغيًضا ويهجو الزبريقاين ومنها هذا البيت.

َْرَ ل لِب رَيتِ ا، وَ وكذلك من قول الحطيئة بن بدر: ) اِقع د َفإِنََِّّ َ ِ  الَمكاِرَم ٍ 

 (.َأنَع ال اِع   الكاس 

الطاعم هنا على وزن فاعل لكن هل هي اسم فاعل أم للنسب؟ اسم فعل 

بمعنى يفعل، طاعم يعني يطعم، وكاسي بمعنى يكسو، أم أهنا بمعنى النسب، يعني 

صاحب طعام وصاحب كساء وال تحتاج إلى طلب الطعام والكساء، لما قال 

 ◙يف هجاء الزبريقاين، اشتكاه الزبريقاين إلى عمر  الحطيئة هذه القصيدة

 وكان عمر قد هناه عن الهجاء.

وقال هل ترى أنه قد هجاه  ◙فأراد عمر أن يتحرز فدعا حسن بن ثابت 

 بذلك؟ فقال لمك يهجوه يا أمير المؤمنين إنما َسلِح عليه، ابحثوا عن سلح عليه.

َْرَ ل لِب رَيتِ اَ ِ  المَ يريد أن هذه من أشد الهجاء، فقال: ) (؛ أي لست كاِرَم ٍ 

 بأهٍل لذلك، فأنت كالنساء واألطفال عندك طعامك وعندك كساءك.

وليس فيه ياء النسب المشددة، بناء َفِعل،  :البناُّ الرالَ مما  دل على النسب

بمعنى صاحب كذا، أو ذي كذا، نحو َطِعم ولبن، وَنِهر، أي صاحب طعاٍم ولبٍن 

 وهنار.

(؛ ويف رواية لم )لسع بليل  ولكن  ن ر ٍ أ لج الليل ولكن أبتكرجز: قال الرا

(؛ فأتى بالنسب الياء )لسع بليل يُك ليلًيا فإين هنر، وروايات أخرى، يقول: 

المشددة على األصل، لست بصاحب ليل، أي ال أسري يف الليل أو ال أعمل يف 

 ي صاحب عمل يف النهار.الليل، ولكني هنرن يريد هناري أي أعمل يف النهار، يعن

(؛ يعني أغدو إلى العمل يف البكور، ثم ختم ابن ٍ أ لج الليل ولكن أبتكر)

 هذا الباب باب النسب بقوله:  مالك 
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َرا   ةةةةةةةةرَّ َِ  َوَغْيةةةةةةةةر  َمةةةةةةةةا َأْسةةةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةل  ِمنْةةةةه  اْقت ِصةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةى الَّةةةة

اٌذ، ال يقاس عليه، يعني أنه يعني كل ما خرج عما قررناه سابًقا يف باب فهو ش 

 فصيٌح ألنه مسموع لكنه شاذ أي ال يقاس عليه، وهو أنواع: 

فمن ذلك قولهم يف النسب إلى أمية )ُأموٌي( على القياس و)َأموٌي( على 

خالف القياس، ألن القياس يف المنسوب إليه أال يتغير عند النسب إليه، وقالوا يف 

لقياس، و)وبِصرٌي( على خالف القياس وهو النسب إلى البصرة )َبصرٌي( على ا

 شاذ.

وقالوا يف النسب إلى الدهر: )َدهرٌي( و)ُدهرٌي( وقالوا يف النسب إلى مدينة 

مرو: )مروزي(، وقالوا يف النسب إلى الرب: )رباينٌ( وفوق: )فوقاينٌ(، وتحت: 

 )تحتاينٌ(، وسفل: )سفالينٌ(.

قياس )بادوٌي(، وقالوا يف النسب وقالوا يف النسب إلى البادية: )بدوٌي(، وال

( على القياس و)شتوٌي( على خالف القياس.
ٌ

 إلى شتاء: )شتائي

( على القياس، و)خْريفٌ( على خالف 
ٌ

وقالوا يف النسب إلى الخريف: )خريفي

( على خالف القياس.
ٌ

 القياس، و)َخَرفِي

التي  وقالوا يف النسب إلى مدينة الري: )رازٌي(، وغير ذلك، وهذه الشذوذات

جاءت يف النسب، بعضها لمجرد الشذوذ، وبعضها تلمس النحويون له أسباًبا، 

قالوا: إن العرب قصدت هذا الخالف خالف القياس لسبب، فمن ذلك إزالة 

اللبس، قالوا: قد تنسب على خالف القياس إزالة للبس، وذلك عند النسب إلى 

 اسمين بمعنيين.

ختلف فأرادوا أن يكون لكل معنًى أي لفظ االسمين واحد، ولكن المعنى ي

نسبة، وقالوا يف النسب إلى الدهر: )َدهرٌي( على القياس للقائل بالدهر من 
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 المالحدة وقالوا على خالف القياس )ُدهرٌي( يف النسب إلى الدهر.

رجٌل ُدهرٌي؛ لمن عاش دهًرا طوياًل، وقالوا يف النسب إلى مرو )مروزٌي( 

وإلى مروة، فالنسب إليها على القياس )مروٌي(، هذا  ليفرقوا بين النسب إلى مروٍ 

 سبب.

ومن األسباب أيًضا الذي جعلتهم ينسبون على غير القياس لمح النسب إلى 

 اسٍم له عالقة باالسم المنسوب إليه.

النسب إلى هذا االسم لكن ربما لمحوا اسًما آخر له عالقة هبذا النسب، من 

 نسب إلى أمية: )ُأموٌي(، و)َأموٌي(.األمثلة على ذلك أهنم قالوا يف ال

)ُأموٌي( على القياس بالنسبة إلى ُأمية، وَأموٌي قالوا نسبًة إلى أمة وكرب أمية، 

 أمة مكرب أمية فبينهما عالقة.

ومن ذلك البصرة، قالوا يف النسب إليها بصرٌي على القياس، وقالوا بِصرٌي 

 سمى بِصرة.كأنه نسبة إلى حجارة بيضاء معروفة يف البصرة، ت

ومن األسباب للعدول عن القياس يف النسب: الخفة، يعدلون عن الثقيل إلى 

الخفيف، قالوا: ومن ذلك بدوي يف النسب إلى البادية، فإن بدوي أخف من 

بدوي، هذا ما يتعلق بالنسب أن كان فيه سؤال وإال انتقلنا إلى الباب التالي وهو 

 باب الوقف.

 (.26:02@) : الب 

سأل عن النجار إن كان يف نسب الرجل، كبعض األنصار، ال هذا ال ي الشيخ:

يدخل يف هذا الباب، وإنما يدخل يف ماذا؟ هذا يدخل يف النسب إلى العلم، ألنه 

منسوب إلى بني النجار، وقيل )نجارٌي( بالنسبة إلى بني النجار، ثم ننظر يف 

مل أن تكون صيغة مبالغة المنسوب إليه وهم بنو النجار، النجار هنا فعال نجار تحت
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 ،عن كثير النجر ويحتمل أن يكون على معنى النسب يعني صاحب نجارة 

وصاحب النجارة ال ُيشرتط أن يفعل هذا األمر، أي مثاًل قد تسمي الرجل زجاج 

يعني صاحب زجاج وهو ال يصنع الزجاج، إما مالك أو ممول أو بائع، مع أنه ال 

 يصنعها.

زاز ُيطلق على من؟ على بائعها ال على الذي يصنعها، وكذلك مثاًل )بزاز( الب

فالبائع ال يفعل الفعل، وإنما صاحب البز، فالنجار أي صاحب النجار، أما الذي 

يفعل الفعل، فنجاٌر يف حقه صيغة مبالغة يعني الذي يعمل يف النجارة نجار، 

وصاحب المنجرة نجار، أما نجار لصاحب المنجرة فنسب، أي صاحب نجارة، 

 وأما الذي يعمل فنجار على صيغة المبالغة يعني ينجر.

 (.28:22@)  الب:

 نجار على معنى النسب بمعنى صاحب. الشيخ:

 (.28:38@)  الب:

ال كلمة نجار ُيحتمل أن تكون صيغة مبالغة إذا كان المراد أن يفعل  الشيخ:

 النجر بكثر ينجر بكثرة.

 (.28:57@)  الب:

ن نسبة إلى بنو النجار مع تجمع بين نسبتين )نجاري( يصلح أن تكو الشيخ:

 مًعا.

 (.29:10@)  الب:

 نجار ونجار ونجار نجارون، ما يف مشكلة. الشيخ:

 (.29:25@)  الب:
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ما يأيت النسب إليهم هبذه الطريقة ألن هذه هيئة النجارين فهو نجار،  الشيخ:

 ارة.لماذا تقول نجارٌي على هذا المعنى، نجار تدل على أنه يفعل النج

 (.29:59@)  الب:

ال إال إذا سميت هبا، لو سميت رجل بنجار، تنسب إليه نجاري كما يف  الشيخ:

بني النجار، فتقول النجاري، أما إذا أردت أن تصف الرجل بالفعل فتقول إنه نجار 

 يعني أنه يفعل النجارة.

 (.30:17@)  الب:

سمها هيئة النجارين، اسمها هيئة النجارين إًذا كيف نسميها نجارٌي ا الشيخ:

ستبحث عن طريقٍة أخرى للنسب، لما تكون أنه ينتسب إليها مثاًل أو منها أو 

 منسوٌب إليها.

ال ألن النجار تدل على هذا المعنى بنفسها تدل على الفعل بنفسها أنه نجار 

 يفعل هذا الفعل.

 (.31:09@)  الب:

 ال تنقاس قال سيبويه. الشيخ:

 (.31:12@)  الب:

يقول ألن األكثر يف الباب أن يكون النسب بالياء المشدد، لما سوى  الشيخ:

 ذلك نعود للياء المشددة.

 (.31:30@)  الب:

بنو النجار يف األصل من النسب، ال إشكال ألن نجار يف األصل نسب  الشيخ:

ثم انقلب العلم، فإذا انقلب إلى عمل جاز لك أن تنسب إليه ألن النسب ال يكون 
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..، تقول محمد .يكون للوصف، يعني ما أقول مثاًل ال تنسب إلى إال السم، ال 

، ال نستكفي محمد جالس من الجلوس، فتقول مثاًل الورد 
ٌ

جالٌس فهو جالسي

 أحمر، فتقول أحمرٌي ألن كما قلنا يف أول النسب ما فائدة النسب؟

فائدة النسب هو الوصف بلفظ المنسوب، ألن المنسوب إليه ال ُيوصف به، لو 

دت أن تصف اللون بالبحر ما تقول هذا لوٌن بحٌر ما يأيت، فكيف تصف بالبحر؟ أر

تنسب إليه، فإذا نسبت إليه النسب يجعل الكلمة من األوصاف، فتقول لوٌن 

 بحري.

ولهذا قلنا من التغييرات التي تطرأ على المنسوب ذكرنا تغير لفظي ومعنوي 

فة المشبهة، كيف كان وحكمي، التغيير الحكمي أن المنسوب يف حكم الص

المنسوب يف حكم الصفة المشبهة؟ ألنه صار مثله بالداللة على الوصف، هي 

 نفسها دالة على الوصف.

 وقالوا إنا رئيًسا 
ٌ

فلهذا خطأ كثيرون قول بعض المحدثين اآلن أمٌر رئيسي

بالنسبة إلى رئيس فعيل بمعنى مرتأس، وهي بنفسها دالة على الوصف والعرب 

 مٌر رئيس، ويف كتب الطب المتقدمة األعضاء الرئيسة.تقول هذا أ

فما الداعي إلى أن تنسب إلى الوصف وتقول رئيسية، تقول توج الرئيس، 

وأمٌر رئيس، والوصف هنا يدل ما تريد من النسب ال حاجة إليه، أما قولهم أمٌر 

 فتختلف، ألن األساس يف اللغة يأيت اسًما ووصًفا، يأيت اسًما فيكون
ٌ

بمعنى  أساسي

الركن، تقول هذا أساس البيت، فهذا وصف أو اسم؟ اسم، االسم هو ما دل على 

 مسمى.

أما الوصف هو ما انطبق على كل ما يوصف به، فأساس البيت دل على مسمى 

 نسبة إلى هذا االسم وقد تأيت أثاث 
ٌ

خارج هذا اسم، فيصح حينئٍذ أن تقول أساسي
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هذا أمٌر أساس بمعنى أنه متقدم على غيره، وإذا وصًفا فحينئٍذ ال ُينسب إليها، تقول 

 أردت المعنى الثاين ال تنسب إليهن وإذا أردت المعنى األول تنسب إليه.

( يجوز أن ُيخرج على المعنى األول أنه أمٌر مهم 
ٌ

وقولهم: )أمرهم أساسي

كاألساس كأساس البيت، فتزول النسبة إليها مع أن المسموع عن العرب يف ذلك 

 األساس بال ياء، )أمٌر أساٌس وحكٌم أساس(. استعمال

إال أن قال المتأخرون األساسي اآلن ال يصل إلى حد الخطأ ألن له تخريًجا 

 مقبواًل، بخالف الرئيسي، وإن أكثر اللغوين اآلن يخطئونه.

 (.36:22@)  الب:

 ألن فعياًل هنا وصف، رئيس بمعنى مرتأس. الشيخ:

 (.36:34@)  الب:

ذه إن شئت أن تجعلها صيغة مبالغة، وإن شئت أن تجعلها فعيل ه الشيخ:

صيغة مشبهة، كالهما يأيت على فعيل، ككريم وشريف وعظيم وصغير وكبير، 

 ورئيس، كلها بمعنى واحد، تقول أمٌر كبير وأمر عظيم، وأمٌر رئيس، كلها أوصاف.

ا، تقول أما االسم فهو الرئاسة، الرئاسة اسم مصدر، النسبة إليها ال إشكال فيه

 مثاًل أمٌر رئاسي ال إشكال فيها، لكن اإلشكال يف النسب إلى الوصف فعيل.

.  ننتِل إلى الباب التال  و   باب اْلَ ْقا 

قدم بعض األبواب  باب اْلَوْقُف هو آخر أبواب النحو، وإن ابن مالك 

أشرنا إلى ذلك، أما الوقف فهو من أبواب  التي يدخلها كثيرون يف الصرف، وقد

لنحو عند جمهور أهل اللغة، لن أثره األكرب يتعلق باإلعراب، وما بعده من أبواب ا

األلفية كلها يف النحو الخالص، ابتداًء من الباب التالي وهو باب اإلمالة فالتصريف 
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 إلى آخره. 

 ما بعد ذلك تصريٌف خالص، أي صرف، أما هذا الباب وهو 

 باب الوقف 

رة بيًتا، والمراد بالوقف قبل أن نقرأ يف تسعة عش فهو عقده ابن مالك 

 األبيات الوقف يعني كيفية الوقف على آخر الكلمة، كيف تقف على الكلمة؟

 يف  َِ ا بياَ: قال 

َض اْجَعةةةْل َألَِ ةةةا 881 ةةةَر َفةةةْت ْْ نِْ  نِةةةا أ َْ . 

 

َفا   ِِ َض اْ ةةةةة  َوْقِ ةةةةةا َوِْْلةةةةةَ  َغْيةةةةةرِ َفةةةةةْت

ْ  لَِ ْقةةةاض فِةةة  ِسةةةَ   882  ِِ .َواْ ةةة

 اِر اْاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِرَ 

 

َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمار   َْ َغْيةةةةرِ اْلَ ةةةةْت  ِصةةةةَل

ِنةةةةةا ن ِصةةةةةْب 883  نَ َّ  .َوَأْشةةةةةَبَ ْع إِِيا م 

 

ِلةةةةْب    َ ةةةةا ق  ْ ن   َفَألِِ ةةةةا فِةةةة  اْلَ ْقةةةةِا ن 

ةةةةةْ ِص ِيب 884   ِ ِْ   َ ةةةةةا اْلَمنْ .َوَ ةةةةة

 اْلتَّنْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ْ ِن َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    

 ِيب اْلتَّنِْ ْ ِن بِاْلَعْكِء َوفِة  .َوَغْير  885 

 

ْوم  َرْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة    ةةةةةرض ل ةةةةةز   َنْحةةةةةِ  م 

ِي 886  َحةةةرَّ  ِمةةةْن م 
َِ  .َوَغْيَرَ ةةةا اْلتَّْأنِْيةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

َْ َأْو ِقةةةةةْا 887  ةةةةةمَّ .َأْو َأْشةةةةةِمِ  اْلعَّ

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِعِ ا   م 

 

 َعِلةةةةْياِل إِْن َقَ ةةةةا َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأوْ   

ةةةةةةاَل 888   ِ َض اْن ِكةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةا َحرَّ  .م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

ْ ِد ٍَ 889  َض ِمْن ِسَ   اْلَمْ م  ِْل  َفْت  .َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةْع 890  ْعةةةَدْم َن ِْيةةةرع م  ةةةل  إِْن    ِْ  .َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ  َوَيايَ    ةةةة  اْلَمْ م 
 فِ

إن كفى الوقت  -إن شاء اهلل تعالى–هذا الذي نريد أن نشرحه يف هذا الدرس  

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل–لذلك، وبقية األبيات 

الوقف قلنا المراد بالوقف كيفية الوقف على آخر الكلمات، وتعريفه عند  

 الكلمة، كيف تقطع النطق عند آخر الكلمة.النحويين هو قطع النطق عند آخر 

نحو: جاء زيٌد، وتقول جاء زيد، ورأيت زيًدا، تقول: رأيت زيدا، ومررت 
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  بزيٍد، فتقول: مررت بزيد، وزيٌد يذهُب، تقول زيٌد يذهب،

وما األوجه الجائزة يف الوقف غير التسكين، وما يتعلق من مسائل وأحكام 

 وخالفات.

  ن يف م اعين: وال قا يف المعتا   ك

  ك ن يف م اعين: مثل يقف اإلنسان يف المعتاد واألصل أي يكون الوقف 

عند تمام الغرض من الكالم، وهذا يكون يف النثر كما سبق، إذا انتهى  ا ول:

الغرض من الكالم فإنك تقف، تقول: جاء محمد قبل قليل، جاء محمد ومعه زيد، 

 وهكذا.

لبيت، وهناية السجعة، وهناية الفاصلة، ولو لم هناية ا :الم اع الراين لل قا

ينتهي الغرض من الكالم، يعني حتى ولو كان الكالم متواصاًل من حيث المعنى 

فإن هناية البيت موضع وقف يجب أن تقف، وكذلك هناية السجعة، وكذلك هناية 

 الفاصلة.

عظيم، البيت يف الشعر والفاصلة يف الكالم المسجوع، والفاصلة يف القرآن ال

)ِقَ ا َنْبِِّ ِمْن أما هناية البيت فاألمثلة كثيرة يف األشعار كقول أمرؤ القيس يف معلقته: 

خ  ل َفَحْ َملِ  ِط الْلَ   َبْيَن الدَّ ِْ (، فال يجوز أن تقول منزٍل، ِيْكَر  َ بِيبض وَمنِْزِل، بِِس

تحرك بل تقف وتقول منزل، ويف السجع تقول: )وقد أسمع كل مسمع( فال تصل و

 تقول )وقد أسمع كل مسمٍع( ألن هذا يبطل السجعة.

ی )ونحو ذلك يف فواصل القرآن العظيم، كقوله تعالى يف سورة البقرة: 

ڻ ۀ )، انتهت اآلية بفاصلة، ويف اآلية التالية: [219البِرة:] (ی

 .[217البِرة:] (ۀہ



 

 
e 

g h 

f  196 
 شرح ألفية ابن مالك

العظيم  أما الوقف يف الشعر ويف السجع فواجب، وأما الوقف يف أواخر القرآن 

لكن اختل  ا يف ال قا على فقد اختلفوا فيه مع اتفاقهم على أن الوصل جائز، 

  ق لين:

أنك تقف على الفاصلة، ألن الوقوف على فواصل القرآن سنة،  الِ ل ا ول:

ثم تعيد من الكالم السابق ما يتم به المعنى وتكمل اآلية التي بعدها، تقول: لعلكم 

ول: لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة، لكي يتصل تتفكرون تفف، ثم تبدأ فتق

 الكالم بعضه ببعض من حيث المعنى.

يقول بل تقف على الفاصلة ثم تبدأ من حيث وقفت، فتقول  الِ ل الراين:

 (ڻ ۀ ۀہ)ثم تقف، ثم تكمل: [219البِرة:] (ی ی)
 .[217البِرة:]

م اعين من و   ك ن يف فالوقف يف الشعر قلنا إنه واجب أو جائز؟ واجب 

 : الشعر

رأس البيت موضع وقوف واجب، نحو قول الحطيئة لعمر  الم اع ا ول:

يَع : )◙ َِ مِر الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ َشَ ر، َأل َِْ ل  ِ َفراخض ِبِب َمَرخض    مايا 

َمر   . َفاِغِ ر َعَليَِّ َسالم  الَلِه  ا ع  ْض ماٌء  (، فال يجوز أن يقال: الكاِسَب    يف َقعِر م  ِلَم

 وال شجٌر، بل يجب الوقف هنا.

يف رأس الشطر األول من البيت الُمصرع، والمراد  :والم اع الراين يف الشعر

بالبيت المصرع الذي يأيت غالًبا يف أول القصيدة ويكون آخر شطر األول كآخر 

 الشطر الثاين.

 وهذا كأغلب القصائد القديمة كالمعلقات ومنها معلقة عنرتة التي يقول يف

َ    ِ أولها:  َْ ِم، َأم َ ل َعَرفَع الداَر َبعَد  َتَر َّ َعراُّ  ِمن م  (؛ فلوال أن )َ ل غاَ َر الش 
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البيت ُمصرع فوقفت على األول وعلى الثاين بال تنوين، أي لو كان البيت هذا 

داخل األبيات، البيت الخامس السادس، ليس األول ليس مصرًعا لكان يجب أن 

َ    ِ )َ ل غا َ تقول فيه:  َْ ، َأم َ ل َعَرفَع الداَر َبعَد  مض َتَر َّ َعراُّ  ِمن م  (؛ وتقف يف َر الش 

 آخر البيت وبقي البيت كله وصل.

ومن األبيات المصرعة أي شطرها األول والثاين تقف عليهما: الرجز 

المجزوء، الذي جاءت عليه أغلب المنظومات العلمية، كألفية ابن مالك، فيجب 

ل شطٍر ألن كل شطر يف الرجز المجزوء له حكم البيت، نحو: الوقف على رأس ك

 ( وال يجوز يف ألفيٍة ومحويٌة.)وأستعيد اهلل يف أل يْ مِاصد النح  ب ا مح  ْ

وما سوى هذين الموضعين يف الشعر رأس البيت مطلًقا، ورأس الشطر األول 

ل وقف، يف البيت المصرع وما يف حكمه، وما سوى ذلك يف الشعر فإنه ليس بمح

َماَيا ِْ ل  ِْفراخض سل ض أو بِب حكمه حكم الوصل، كالبيتين السابقين للحطيئة: )

َماَيا ( ال يجوز وأنت تقرأ الشعر حتى ولو وقفت على الشطر األول أن تقول: )َمَرخ

(، بل يجب أن تقول بذي دغب الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ َشَ ر   ِْ ل  ِْفراخض بِب سل ض 

 أم وقفت.مرٍخ بالتنوين 

ألن الحكم هنا، ألن الموضع هنا ليس موضع وقف، ولو صح هنا الوقف بأي 

ولِد َ َخةْلةع  الةِخةْدَر ِخةْدَر حاٍل من األحوال النكسرت أبياٌت كثيرة، كقوله: )

ةْرِجةِلة  ةَِّ م  !،إنَّ  َ اَلةْع: َلَِّ الةَ ْ ةالَ َِ ةنَةْيةَزةض، َفة (؛ فلو وقفت على الشطر األول ع 

ةنَةْيةَزةمن األسباب هل يجوز أن تقول:  لسبٍب  (؛ ال )ولِد َ َخةْلةع  الةِخةْدَر ِخةْدَر ع 

 ما يصح ينفصل البيت، بل يجب أن تقول عنيزٍة وصلت أم وقفت.

أهنم يقسمون الوقف أنواًعا  فهذا ما يتعلق بمواضع الوقف ثم اعلم بعد ذلك

 ِسم ن ال قا إلى  منوعة بحسب أمور مختلفة، وأشهر هذه التقسيمات أهنم

  ْالْْ أقسام:
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 الوقف االختياري وهو المعتاد الذي تكلمنا عنه من قبل. الِس  ا ول: 

يسمونه الوقف االضطراري وهو الوقف الذي يضطر إليه  :والن   الراين 

اإلنسان بسبٍب من األسباب كانقطاع النفس، وهذا تجدونه كثيًرا عند قراء القرآن 

ر، ولهذا يضطرون للوقوف على أماكن ليست مناسبة الذين يكون نفسهم قصي

 للوقف، فنقول الوقف هنا اضطراري.

الوقف االختباري، ويكون عند االختبار دون مراعاة للمعاين،  :والن   الرالَ

ليرى هل يوصل الطالب أحكام الوقف أم ال، قف على هذه الكلمة مع أن المعنى 

 ال يكمل، فقط من أجل اختبار الطالب.

قف االختباري هو الذي يكون لالختبار أي ال تراعى فيه المعاين وإنما الو

 تسأله كيف تقف هنا، كيف تقف هنا مع أن المعاين ليست كاملة.

فنستمع  إن كان هناك من سؤال قبل أن نبدأ يف شرح أبيات ابن مالك 

 إليها.

 (.51:55@)  الب:

ددها، وبحرها، وقلنا تكلمنا يف أول درٍس على األلفية وصاحبها وع الشيخ:

حينذاك أن األصح أهنا من الرجز المجزوء المشطور، فكل شطرين بيت، وليس 

 كل شطٍر بيًتا كالرجز المجزوء التام، الذي يكثر عند العرب.

فنكتب كل شطٍر بيًتا، وإنما المنظومات العلمية األصح فيها أهنا من الرجز 

هذا يف سنن األلفية تكتب كل المجزوء غير التام يعني أن كل شطرين بيت، فل

 شطرين بيت، فلهذا نسميها ألفية، ولو كان كل شطٍر منها بيًتا لكانت ألفين.

والنسب إلى ألف وألفين واحد )ألفية( لما عرفنا أنك عندما تنسب إلى المثنى 

عندما عد  -–تحذف عالمة التثنية ما لم يكون يف علم، لكن ابن مالك 
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لخالصة هي األلفية، وإنما الكافية الشافية يف النحو أبيات أصل األلفية وهي ا

 والصرف ذكر أهنا ألفان وكذا عن عدها بالعد يف آخر المنظومة.

ولو كانت كل شطر بيًتا لكانت قريًبا أربعة آالف بيت، مما يدل على أهنا من 

الشطر المجزوء غير التام، وقد ذكرت ذلك يف أول الدراسة، الحقيقة يف ألفية ابن 

 لك، ذكرت ذلك مع شيٍء من التوضيح واألدلة.ما

 (.54:45@)  الب:

الوجوب يف النحو كله الوجوب يف العلوم كله غير العلوم الشرعية  الشيخ:

المتعلقة بالغاية هي أحكاٌم صناعية هي وجوبات صناعية، الوجوب يف النحو، 

الوجوب يف الصرف، الوجوب يف القراءات، كلها وجوبات صناعية ليست 

وبات شرعية، طبًعا بيت امرؤ القيس إذا وقفت بالسكون ينكسر ألن القصيدة وج

 من الطويل فعول ومفاعيل وفعوٌل ومفاعيٌل.
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 ، بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: نبدأ بشرح أبيات ابن مالك 

َض اْجَعةةةةةْل َألَِ ةةةةةا  ةةةةةَر َفةةةةةْت ْْ نِْ  نةةةةةص أ َْ 

 

َض ا   َفاَوْقِ ةةةةةا َوِْْلةةةةةَ  َغْيةةةةةرِ َفةةةةةْت ِِ  ْ ةةةةة

إذا ُوقِف على االسم المنون فإن كان التنوين واقًعا بعد فتحٍة  يقول  

أبدل هذا التنوين ألًفا، وهذا يشمل ما كانت فتحته باإلعراب نحو: رأيُت زيًدا، 

فتقول رأيت زيدا، وما كانت فتحته لغير اإلعراب، كقولك يف )إيًها وويًها( وهي 

 ول: )إيها، وويها(.من أسماء األفعال تقف عليها فتق

أما إذا كان التنوين واقًعا بعد ضمة أو بعد كسرة فإن التنوين ُيحذف، وتقف  

على آخر الكلمة بالسكون، كقولك يف جاء زيٌد جاء زيد، ويف مررت بزيٍد مررت 

 بزيد.

، هذا ما قاله ابن مالك اآلن نشرح كالم ابن مالك هذا ما قاله ابن مالك 
   ِ ل:

نِْ  نص رَ أ َْ َض  ْْ  َفْت

ماذا تفعل به؟ اجعله ألًفا إذا وقف، تلو غير الفتح أي الضم والكسر احذف 

  و نا مسا ل:التنوين وقف بالسكون هذا شرح البيت، 

هو لغة جمهور العرب، وبعض العرب  ما ذكره ابن مالك  ا ولى:
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يجعل الحكم يف الجميع كحكم النصب يعني يبدل التنوين تنوين الرفع واًوا، 

وتنوين النصب ألًفا، وتنوين الجر ياًء، فيقول يف النصب: رأيت زيًدا ويقف رأيت 

زيدا، ويف الرفع: جاء زيٌد ويقف: جاء زيُد، ويف الجر: مررت بزيٍد، فيقف مررت 

 بزيِد.

وبعض العرب يجعل الجميع كتنوين الرفع والجر، أن يحذف التنوين ويقف 

ورأيت زيد يف النصب ومررت بزيد يف  بالسكون ويقول يف جميع جاء زيد بالرفع

 الجر.

وبعضهم يعيد مثل ذلك إلى ما يسميه التطور اللغوي عند العرب، فكأن 

أهنم يبقون الوقف على لفظ الوصل، فيقولون: جاء زيٌد،  -واهلل أعلم–األصل 

رأيت زيًدا، مررت بزيٍد، وكأهنم كانوا يقفون كما يصلون، عند وقف قال رأيت 

 بزيٍد.زيًدا، مررت 

ثم أرادوا أن يطلبوا ما هو أسهل وأكثر راحة عند الوقف، فبعضهم صار يقلب 

 التنوين فيقول: جاء زيُد، ورأيت زيدا، ومررت بزيِد.

ن الجميع، جاء زيد، ورأيت زيد،  وبعضهم بالغ يف طلب االسرتاحة فسكَّ

 ومررت بزيد.

فكانوا على ما  :أما جم  ر العرب عندما نزل الِرآن الع ي  وجاُّ اإلسالم

ذكره ابن مالك كالرفع والجر، يحذفون ويسكنون، ويف النصب يقلبون التنوين 

 ألًفا.

اختلفوا يف الوقف على االسم المقصور، نحو فتًى، وعصًى،  :المسألْ الرانيْ

 ومسعًى، ونحو ذلك.

إذا وقفت على هذا االسم المقصور هل األلف التي يف آخره هي ألف الكلمة 
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ياٍء يف فتى، والمنقلبة عن واو يف عصًى، أم أن هذه األلف هي المنقلبة  المنقلبة عن 

 عن تنوين النصب، كاأللف يف رأيت زيدا.

لماذا لم يختلفوا إال يف االسم المقصور؟ سبب هذا  وسبب  ِا الخال :

الخالف أن المقصور إذا كان منوًنا، يلزم تنوين النصب، المقصور إذا كانت ألفه 

إذا كان التأنيث يمنعه من التنوين ما يف تنوين أصاًل، إذا كانت  ليست للتأنيث،

األلف ألف تأنيث أصاًل، لكن إذا كانت األلف ليست مانعة من التنوين، كاأللف 

 المنقلبة عن األصل كفتًى وعصًى وملهًى ومسعًى ومرمًى.

مة فحينئٍذ ُيختم باأللف، واأللف البد أن يكون ما قبلها مفتوًحا، ثم إن الكل

مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ مصروفة، إًذا البد لها من تنوين، والتنوين كما 

تعرفون ال عالقة له باإلعراب، النون نوٌن زائدة، تلحق آخر حركة يف الكلمة، هي 

 نون.

وتأيت هبا بعد آخر حركة يف الكلمة، فإذا قلت جاء رجُل فالرجل فاعل مرفوع 

ا يعني تنوينًا، فتقول: جاء رجُل: رجٌل، مررت وعالمة رفعه الضمة، هات بعده نونً 

 برجِل: برجٍل، رأيت رجال: رجاًل.

المقصور المختوم بألف البد أن يكون ما قبله مفتوًحا، إًذا فآخر حركة يف 

المقصور دائًما فتحة ثم تلحقه بالتنوين رفًعا ونصًبا وجًرا، فتقول هذا فتًى ورأيت 

 فتًى ومررت بفتًى بلفٍظ واحد.

  :قلنا اختلفوا يف هذه األلف على مذاهب 

أن ألفه عند الوقف هي ألف الكلمة المنقلبة عن ياٍء أو واو  :المِ ب ا ول

 رفًعا ونصًبا وجًرا.

قالوا: ألن هذه الكلمة المقصورة مختومة بألف، فعند الوقف ما الذي يحدث 
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 لها؟ يذهب التنوين، وتبقى األلف.

ا إن ألف المقصور عند الوقف بدٌل من عكس ذلك، قالو :المِ ب الراين

تنوين الفتحتين، رفًعا ونصًبا وجًرا، ألن الكلمة آخرها تنويٌن بفتحتين، رفًعا ونصًبا 

وجًرا فنطبق القاعدة فتنقلب أو يبدل التنوين ألًفا عند الوقف إًذا فألفه يف الرفع 

 والنصب والجر بدٌل من التنوين.

إن ألف المقصور يف النصب بدٌل من التنوين  قالوا :الِ ل الرالَ يف المسألْ

نحو رأيت فتًى تقول رأيت فتا، فألفه بدٌل من التنوين، وأما يف الرفع والجر فألفه 

هي ألف الكلمة لمنقلبة من الواو والياء، وهذا هو قول الجمهور، ورًدا لقاعدة 

ُيحذف  الوقف التي تقول: إن التنوين يف النصب يبدل ألًفا، ويف الرفع والجر

 وُتسكن أو ُيسكن آخر الكلمة.

هذا الخالف ينبني عليه أحكام إمالئية فنحن إذا قلنا مثاًل إن األلف يف 

المقصور بدٌل من التنوين دائًما يف الرفع والنصب والجر، طبًعا هذا ما يكون إال يف 

 المنكر، جاء فتًى، ورأيت فتًى ومررت بفتًى.

ٍف نائمة على حسب أصلها أم نكتبها بألف فالقياس يف اإلمالء أن تكتبها بأل

قائمة؟ األصل أن نكتبها بألٍف قائمة كما تكتب رأيت رجال، وفتحت بابا، إال أن 

اإلمالئيين اآلن ال يسيرون على هذا القول وال يسيرون على قول الجمهور، وإنما 

ها يصيرون على القول األول يف الكتابة اإلمالئية، فيكتبون األلف على حسب أصل

 إن كانت ياًء مقصورة، وإن كانت واًوا فواقفة.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ْ  لَِ ْقةةاض فِةة  ِسةةَ   اْاةة َِراِر  ِِ  َواْ ةة

 

َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمار   َْ َغْيةةةةرِ اْلَ ةةةةْت  ِصةةةةَل

يقول: إذا وقفت على هاء الضمير مثل كتاُبه، وكتابِه، وكتاُبها، فكيف يكون  
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ير فإن كانت الهاء مضمومة نحو رأيته أو الوقف؟ يقول إذا وقفت على هاء الضم 

كتابه أو مكسورًة نحو مررت به أو كتابه حذفت صلة الهاء ووقفت عليها بالسكون 

 إال يف ضرورة الشعر، فتقول: رأيته ومررت به.

وإن كانت الهاء مفتوحًة ككتاهبا ورأيتها، فإنك تقف على األلف وال تحذفها، 

 .فتقول: كتاهبا ورأيتها ومررت هبا

 : و نا مسا ل

ما الضمير يف رأيته ومررت به، ورأيتها؟ الهاء فقط أم الهاء  :المسألْ ا ولى

 والواو يف رأيته، والهاء والياء يف مررت به، والهاء واأللف يف رأيتها.

 ونكمل شرح بقية األبيات بعد الصالة. -إن شاء اهلل–فهذه مسألة سنناقشها 

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن
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والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

 : فنكمل ما كنا توقفنا عنده يف شرح باب الوقف عند قول ابن مالك 

ْ  لَِ ْقةةاض فِةة  ِسةةَ   اْاةة َِراِر  ِِ  َواْ ةة

 

َْ َغْيةةةة   َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمارِصةةةةَل  رِ اْلَ ةةةةْت

قلنا تكلم يف هذا البيت على الوقف على هاء الضمير، يف نحو كتاُبه وكتابِه  

 وكتاُبها.

فذكر أنك إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيُته أو 

مكسورة نحو مررت به فإنك تحذف صلتها وتقف عليها بالسكون، فتقول رأيته 

يف ضرورة الشعر، وإن كانت هاء الضمير مفتوحة نحو رأيتها، أو ومررت به، إال 

 كتاهبا، فإنك تثبت األلف بعد هاء وال تحذفه، تقول رأيتها وكتاهبا ومررت هبا.

وقلنا هنا مسألة تنبني على ذلك وهي ما الضمير يف قوله رأيُتُه، الهاء أم الهاء 

 ها، الهاء أو الهاء واأللف؟والواو، ومررت به الهاء أو الهاء والياء، ويف رأيت

 على ق لين: 

أن الضمير مجموع الهاء والواو، ومجموع الهاء والياء للمذكر،  الِ ل ا ول:

 بكتاُبه وكتابِه، ومجموع الهاء واأللف للمؤنث، يف كتاُبها.
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وقيل بل الضمير الهاء فقط، وصلتها إشباٌع لحركتها، وهذا هو الحق الذي  

فإن قلت بناًء على ذلك لماذا كتبت األلف يف رأيتها، ولم عليه جماهير النحويين، 

 تكتب الواو وال الياء مع هاء المذكر يف رأيته ومررت به.

السؤال مرة أخرى: إذا قلنا رأيته نكتب الكلمة بالهاء مع أن النطق يكون هباٍء 

وواو )رأيتهو( ليست هاًء وضمة بل هاًء وواو، ولهذا تكتب يف المصحف بواو بعد 

لهاء، وكذلك يف مررت به، أما مع المؤنث يف رأيتها، فنكتب الهاء واأللف مًعا، ا

يف الجميع الهاء فقط، والواو  وقد سبق قبل قليل أن الحق يف المسألة أن الضمير

والياء واأللف كذلك إشباع، وإذا كان األمر كذلك لماذا لم تكتب على حٍد سواء، 

 بحذفها جميًعا نظًرا كوهنا إشباًعا؟إما بإثباهتا جميًعا نظًرا للفظ أو 

ألن األلف مع ضمير المؤنث ال تسقط وصاًل وال وقًفا كما شرحنا،  :ال  اب

 فلهذا كتبت، وأما الواو والياء مع ضمير المذكر فإهنما يثبتان وصاًل ويحذفان وقًفا.

والقاعدة عند اإلمالئيين، القاعدة األصلية عند اإلمالئيين: أن الكتابة تكون 

 بحسب الوقف.

قلنا إن صلة المذكر الواو والياء ال يثبتان يف الوقف إال يف  :المسألْ الرانيْ

وبلد مربرة أرجاصَ كأن ضرورة الشعر، مثال ذلك قول الشاعر أو قول الراجز: )

(؛ فالموضع هنا موضع وقف البد ومع ذلك أثبت صلة الهاء ألن ل ن أراه سماصَ

ر هنا ال يستقل إال باإلشباع فوجب أن تقف الشعر هنا يطلب اإلشباع، الشع

 باإلشباع.

ةةَر نةاِرا ِمْرل  ةا َقةةْد َعِلَمةةْع يايَ وكذلك قوله: )  ْ نةةا َلةةْ   (؛ مَعةةد  كل ا َونار 

األلف مع ضمير مؤنث تثبت وصاًل ووقًفا شعًرا ونثًرا، فال حاجة أصاًل للتمثيل 

 لها.
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نحة رَ ست عب الن عين من جر وكذلك قوله: ) (؛ هذا رة من ٍي لحييه إلى م 

 مثاٌل للهاء الموصولة بياء، ووجب إثبات الصلة هنا من أجل ضرورة الشعر.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ِنةةةةةةةةا ن ِصةةةةةةةةْب  نَ َّ  َوَأْشةةةةةةةةَبَ ْع إِِيا م 

 

ِلةةةةْب    َ ةةةةا ق  ْ ن   َفَألِِ ةةةةا فِةةةة  اْلَ ْقةةةةِا ن 

: إًذا تشبه يف يتكلم يف هذا البيت على الوقف على كلمة إًذا، يقول  

اللفظ المنصوب المنون، نحو رجاًل، ولذا تقلب نوهنا عند الوقف ألًفا، نحو إًذا 

 أكرمك، وإذا وقفت عليها قلت ماذا؟ إذا.

 و نا مسا ل:هذا شرح البيت 

اختلفوا يف هذه الكلمة وهي )إًذا( هي بالنون م بالتنوين، وقد تكلمنا  :ا ولى

  أن ا على أربعْ أق ال:من قبل، وخالصة ذلك  على هذه المسألة أكثر من مرة

أهنا )إًذا( بالتنوين دائًما همزة وذال منونة وألف، وعلى هذا  :الِ ل ا ول

 القول ال إشكال يف الوقف عليها باأللف، كغيرها من المنونات المنصوبة.

 أهنا )إذن( بالنون، همزة وذال ونون، والذين قالوا ذلك قالوا إن الِ ل الراين:

كلمة إًذا بالنون ليست بالتنوين اختلفوا، وبعضهم يقول: يوقف عليها بالنون، إذن 

 أكرمك، كيف تقف؟ تقول: إذن، وهذا قول المازين وابن عصفور.

قلنا القول الثاين يف )إذن( أهنا بالنون وبعضهم قال يوقف عليها بالنون، وهذا 

وقال بعضهم: بل يوقف قول المازين وابن عصفور، وُينسب أيًضا إلى المربد، 

عليها باأللف، نعم هي )إذن( لكن إذا وقفت عليها تقف باأللف، وهؤالء الذين 

 قالوا إن نوهنا تشبه تنوين النصب، ولذا تقلب عند الوقف ألًفا.

أهنا بالنون إذا لم تنصب المضارع، وبالتنوين إذا نصبت  :الِ ل الرالَ في ا

 المضارع وهذا تنسب إلى الفراء.
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ول الرابع: بالعكس أهنا بالتنوين إذا تنصب المضارع وبالنون إذا نصبت والق 

 المضارع، وهذا مذهب كثير من المتأخرين.

وقد ذكرنا من قبل أن أرجح هذه المذاهب فيما يبدو لي هو المذهب الرابع 

أهنا بالنون إذا عملت أي إذا نصبت المضارع، وبالتنوين إذا لم تعمل، إذا لم 

وبعد هذا القول يف القوة القول األول الذي يرى أهنا بالتنوين  تنصب المضارع،

 مطلًقا عملت أو لم تعمل، لما سيأيت يف المسألة الثانية.

أن هذه الكلمة )إذن( جاءت يف القرآن العظيم على  :(المسألْ الرانيْ بةة )إين

صفتين: الصفة األولى: أهنا جاءت مهملًة وجوًبا، جاءت غير عاملة النتفاء 

الشروط وهي مهملًة وذلك يف مواضع كثيرة من القرآن الكريم، يف قوله 

 :(گ گ گ گ) [:8الح ر] ،(جب حب خب مب) 
 (ەئ ەئ وئ وئ)، [14  سا:] (جئ حئ مئ)، [145البِرة:]
 ، إلى آخره.[12النادعاَ:]

التي جاءت عليها إًذا يف القرآن الكريم أهنا جاءت وإعمالها  :والص ْ الرانيْ

جاءت وهي يجوز إهمالها وإعمالها، لكوهنا مستجمعه الشروط وإهمالها جائزان، 

ولكنها سبقت بواٍو أو فاء، وسبق أن ذكرنا أهنا إذا استجمعت الشروط لكن سبقت 

 بواو أو فاء فهذا يضعف تصدرها.

فيكون إهمالها جائًزا وهو األكثر وإعمالها جائًزا، وقد جاءت على هذه 

پ ڀ ڀ ) -تعالى-لعظيم كقوله الصورة يف ثالثة مواضع يف القرآن ا

، [16ا  زاب:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)، [76اإلسراُّ:] (ڀ ڀ ٺ

 .[53النساُّ:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

سمع يف كل  َِ الم ااع بالتن  ن ووقف عليها القراء اتفاًقا كلهم  ،وقد ر 
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باأللف ال يف النون، وهذا يقوي أي األقوال السابقة؟ يقوي األول أهنا إًذا بالتنوين 

قويه نوع تقوية، لكن دعونا نبدأ بمن يقولك إهنا بالنون دائًما، ما ذكرناه هنا مطلًقا ي

 يرد هذا القول.

وهو الذي كنا قد رجحناه أو قويناه، ما ذكرناه هنا من ورود  والِ ل الرابع:

)إًذا( يف القرآن العظيم ال ُيضعفه، ألهنا لم ترد يف القرآن العظيم عاملًة وجوًبا وهو 

قلنا أهنا تكتب فيه بالنون، وإنما وردت مهملًة وجوًبا فهي بالتنوين الموضع الذي 

أو يجوز إهمالها وإعمالها وإهمالها أكثر وعليه اتفاق القراء السبعة بل العشرة 

 اإلهمال وإن كان اإلعمال جاء يف بعض القراءات الشاذة.

اءة وأنتم تعلمون يا إخوان أن القراءة الشاذة لم ُتخدم خدمة تامة كالقر

 (پ ڀ ڀ)المتواترة، فذكروا أنه جاء يف القراءة الشاذة إعمالها، يف قوله: 
؛ لكن لم يذكروا كيف تقف هذه القراءة الشاذة على وإًذا، هل تقف [76اإلسراُّ:]

 باأللف أو النون؟ 

ولهذا يقال إن أهل اللغة خدموا القراءة الشاذة أكثر من القراء، ألن القراء كان 

القراءات المتواترة، ألن القراءة إنما تكون هبا، والصالة عند  جهدهم منصرف إلى

الجمهور ال تكون إال هبا، وأما أهل اللغة فإن غرضهم من القراءات مختلف، وهو 

االحتجاج هبا، فلهذا كان اهتمامهم بكل ما صح من القراءات، دون التفات إلى 

 بصحة السند فقط. كوهنا متواترة، أو أحاًدا أو شاذًة وإنما كانوا يهتمون

أن ما ذكرناه من ورود إًذا يف القرآن ُيضعف قول من قال إهنا بالنون  :الخالصْ

مطلًقا، ويقوي نوع تقوية النوع األول أهنا بالتنوين مطلًقا، وال يعارض القول الرابع 

  :وهو التفصيل، ثم قال ابن مالك 

ةةْ ِص ِيب اْلتَّنْةةِ ْ ِن َمةةا   ِ ِْ   َ ةةا اْلَمنْ  َوَ ةة

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    
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 َوَغْيةةةةر  ِيب اْلتَّنْةةةةِ ْ ِن بِةةةةاْلَعْكِء َوفِةةةة   

 

ْوم  َرْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة    ةةةةةرض ل ةةةةةز   َنْحةةةةةِ  م 

ذكر ابن مالك يف هذين البيتين كيفية الوقف على االسم المنقوص المختوم  

 بياٍء قبلها كسرة.

قوص إذا كان منصوًبا عومل معاملة الصحيح، أن االسم المن :وخالصْ يلِّ

إذا كان منصوًبا فإنه يعامل معاملة الصحيح، وكما تقول: رأيت رجاًل، ثم تقول 

 رأيت رجال، تقول: رأيت قاضًيا، ثم تقول رأيت قاضيا.

 ثم 
َ

وكما تقول رأيت الرجَل ثم تقف تقول رأيت الرجل، فتقول رأيت القاضي

 تقف فتقول: رأيت القاضي.

المنصوب من المنقوص كالصحيح، وأما غير المنصوب أي المرفوع ف

والمجرور، فيجوز يف ياء المنقوص فيهما الحذف واإلثبات، على اختالٍف يف 

األرجح األحسن األكثر، إًذا المرفوع والمجرور يجوز لك يف المنقوص أن تحذف 

 ثبتها أم تحذفها. الياء منه وأن تثبت الياء لكن االختالف يف األرجح هذه أرجح أن ت

فغير المنون وهو المقرون بأل كالقاضي، األكثر فيه إثبات الياء تقول جاء 

 القاضي ومررت بالقاضي.

وحذف الياء جائز، تقول: جاء القاض، ومررت بالقاض، ولذا اختلف القراء 

السبعة يف إثبات الياء وحذفها، يف كثيٍر من األسماء المنقوصة المقرونة بــ أل يف 

رآن العظيم، سواء كانت يف رأس اآلية أم كانت يف داخل اآلية، كخالفهم يف الق

المتعال، والمهتدي والداع، والمناد، وبعضهم قرأها بإثبات الياء وبعضهم قرأها 

 بحذف الياء.

ومن الحذف قول العرب ابن العاص، عمرو بن العاص أي العاصي، فهذا 

ثبات هو األكثر، وأما المنقوص المقرون بأل يجوز فيه الحذف واإلثبات، واإل
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المنون فيجوز فيه الحذف واإلثبات، والحذف هو األكثر، تقول: جاء قاض، 

ومررت بقاض، وإثبات الياء جائز، تقول جاء قاضي، ومررت بقاضي، وقد جاء 

االسم المنقوص المنون يف القرآن الكريم يف ثالثين كلمة من سبعة وأربعين 

 رة كلها بحذف الياء.موضًعا قرأها القراء العش

، [11الرعد:] (ۅ ۉ ۉ ې ې ې)، [7الرعد:] (ڃ ڃ ڃ)نحو: 

 (ڦ ڦڄ ڄ)، [26الر من:] (ڇ ڇ ڇ ڍ) ،[96النحل:] (چ چ چ ڇڇ)
، [182البِرة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)، [233البِرة:] (ۈئ ېئ)، [27الِيامْ:]

 .[72 ه:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)

ياء وهي لكل قوٍم يف عشرة مواضع بإثبات ال إٍ ابن كرير فِرأ أربع كلماَ:

هادي، ومن لهم من دون اهلل من واقي، ومنا لهم من دون اهلل من والي، وما عند اهلل 

 باقي.

فدل ذلك على أن حذف الياء من المنقوص المنون يف الرفع والجر، هو األكثر 

 واألحسن، وإثبات الياء جائز، وهذا هو قول ابن مالك: 

ةةْ ِص ِيب اْلتَّ   ِ ِْ   َ ةةا اْلَمنْ  نْةةِ ْ ِن َمةةا َوَ ةة

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    

يقول المنقوص المنون حذف ياءه أولى من إثباهتا، إال إن كان منصوًبا فيجب  

(؛ لم جازمة، وينصب فعل   نَْصَب اْوَلى َل ْ إثبات الياء وإبدال التنوين ألًفا، وقوله: )

ع ذلك وضعنا على الباء فتحة، ما هذه مضارع منصوب وعالمة جزمه السكون، وم

الفتحة؟ هذه الفتحة يف النقل، هذه فتحة الهمزة همزة أولى نقلت فتحتها إلى 

 (.  نَْصَب اْوَلى َل ْ الساكن قبلها وُحذفت أي الهمزة، فقيل )

 ْ  قال ابن مالِّ: 

 َوَغْيةةةةر  ِيب اْلتَّنْةةةةِ ْ ِن بِةةةةاْلَعْكِء َوفِةةةة  

 

ْوم  رَ    ةةةةةرض ل ةةةةةز   ْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة َنْحةةةةةِ  م 
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يقول المنقوص غير المنون يعني المقرون بــ أل بالعكس أي إثبات الياء أولى  

 من حذفها إال إن كان منصوًبا فيجب إثبات ياءه.

 يف  ِا البيع:  وق له 

رض  َوفِ  َنْح ِ  ْوم   م   اْقت ِ   اْلَيا َر ْ  ل ز 

، أو عينه، فإنك عند يقولك إذا ُحِذف من المنقوص حرف كأن ُيحذف فاءه

الوقف عليه تثبت ياءه وجوًبا، على كل حال يعني منون أو بــ أل، ألن حذف ياء 

 المنقوص مع حذف الفاء أو العين يكون إجحاًفا بالكلمة.

اسم الفاعل من قولك: )أرى زيٌد أخاه القمر طالًعا(؛ فزيٌد ماذا؟  مرال يلِّ:

(، أو )أرى زيد أخاه القمر طالًعا(، هات له اسم فاعل من أرى، )أرى زيٌد عمًرا

فزيٌد ضارب أو شارب أو نائم أو ماذا؟ فزيٌد )مرٍي(، مرٍي اسم فاعل ممن أرى 

المتعدية إلى ثالثة مفاعيل، واألصل: )ُمرأي( ثم ُحذفت العين واألصل الثاين وهو 

 الهمزة، وبقيت الراء وبقيت الياء، فقيل المري.

فتقل )المري( أو )مٍر( عند الوقف، أما عند  فإذا وقفت يجب أن تثبت الياء،

الوصل فإن الكلمة منقوصة تعل إعالل قاٍض، تقول نحو مٍر، نحو: مٍر لزوم، لكن 

 لو وقفت تقول محمٌد مري، ومحمد هو المري تثبتها وجوًبا.

وكذلك لو ُحِذفت فاء الكلمة أي حرف األصل األول، نحو مضارع وفا، 

أين الواو التي يف وفا؟ ُحِذفت يف المضارع يفي، ثم  تقول: يفي، مضارع وفا يفي،

سميت هبذا الفعل يفي، سميت به رجاًل أو امرأًة يفي، ثم وقفت تقول جاء من؟ 

جاء يفي، بإثبات الياء لكي ال تجمع على الكلمة حذف الياء وحذف الفاء فيكون 

 إجحاًفا الكلمة هذا هو معنى قول ابن مالك:

رض  َوفِ  َنْح ِ   اْقت ِ   اْلَيا َر ْ  ْوم  ل ز   م 
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  و نا مسا ل:لزوم رد الياء واجب، 

نريد أن نلخص كيفية الوقف على المنقوص، خالصة الوقف على  :ا ولى

  م اعين: االسم المنقوص أنه يجب إثبات ياءه يف

 إذا كان منصوًبا. ا ول:

إذا كان محذوف الفاء أو العين، وفيما سوى ذلك يجوز  :والم اع الراين

حذف الياء وإثباهتا، والتفصيل إنما هو يف األحسن األكثر، هل هو اإلثبات أم 

 الحذف.

ما حكم المنقوص عند نداءه؟ نحو يا قاضي، يا سامي؟ لو  :المسألْ الرانيْ

ناديت رجاًل اسمه منقوص، كسامي أو هادي أو راضي، فعند الوصل ال إشكال، 

 
ٌ

 على ضم مقدر.تثبت الياء ساكنًة ألن قولك يا سامي مبني

المنادى إذا كان معرفًة مفرًدا ُيبنى على ما ُيرفع به، فالحركة هنا ال تظهر، 

 على ضٍم مقدٍر منع من ظهوره الثقل، فإذا 
ٌ

ويقول: يا سامي تعال، منادى مبني

 وقفت وهو الذي يهمنا يف باب الوقف: هل تقول يا سامي أو يا سام؟ 

 النح   ن على ق لين: 

ا قاضي، يا سامي بإثبات الياء، ويعلل ذلك بأن حذف الياء من ي الخليل  ِ ل:

المنقوص على خالف األصل، األصل أن الكلمة ال ُيحذف منها شيء عند 

 الوقف.

والمنادى كما تعرفون المنادى إذا كان مبنًيا فإنه خاٍل من التنوين ما يف تنوين، 

 فلماذا ُتحذف الياء.

، تقول يا قاض ويا سام، قال: ألن النداء بل ُتحذف الياء :وقال   نء بن  بيب

 .موعد حذف، والعمل على قول الخليل 
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 :  ْ  قال ابن مالِّ 

ِي  َحةةةةةةرَّ  ِمةةةةةةْن م 
َِ  َوَغْيَرَ ةةةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

عةةةِع ص   َْ َأْو ِقةةةْا م  ةةةمَّ  َأْو َأْشةةةِمِ  اْلعَّ

 

 َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأوْ   

ةةةةةةةةةاَل    ِ َض اْن َكةةةةةةةةةص َوَ َرَكةةةةةةةةةا َحرَّ  م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

  ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةةةْع   ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ َوَياَي فِةةةة  اْلَم ْ     م 

 (.105:02@)  الب: 

هذا أمر آخر، وهو حذف حروف العلة عند الوقف وسأتعرض لذلك  الشيخ:

يف آخر الباب، إذا انتهينا من أحكام الوقف، سنذكر األحكام الغير  -إن شاء اهلل–

القياسية للوقف، ومن ذلك حذف حروف العلة عند الوقف، كاآلية التي ذكرت 

 .وغيرها

على كيفية الوقف على المتحرك،  يف هذه األبيات، تكلم ابن مالك 

 وهذا هو صلب الباب، كيف تقف على كلمٍة آخرها متحرك أي ليس ساكنًا.

فنقول الكلمة التي آخرها متحرك إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث كرحمة، 

رحمه(،  وفاطمة؛ فهذه ليس فيها عند الوقف إال اإلسكان التسكين، )فاطمه،

 واألوجه األخرى التي ستأيت ال تجوز فيها.

وإما أن ْك ن الكلمْ الت  آخر ا متحري ليسع مخت مْ بتاُّ التأنيَ، ف   

ِض خمسْ أوجه:   ال قا علي ا  ين 

 .ا ول: اإلسكان أو التسكين 

 .الراين: الروم 

 .والرالَ: اإلشمام 
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 .والرابع: التععيا 

 .والخامء: النِل 

 جٌل،تقول مثاًل جاء ر

فإذا أردت أن تقف بالوجه األول وهو التسكين، يقول جاء رجْل، فإذا أردت 

أن تقف بالوجه الثاين وهو الروم فإنك تأيت ببعض الحركة وتحذف بعض الحركة، 

وتقول جاء رجل، وإذا أردت أن تقف بالوجه الثالث وهو اإلشمام فهو يكون 

يكون إال مع الضم، فتقول بحذف الحركة وضم الشفتين بعد التسكين، وهذا ال 

 جاء رجل.

فإذا أردت أن تقف بالوجه الرابع وهو: التضعيف، فإنك تشدد الحرف األخير 

 فتقول: جاء رجل.

وأما النقل فال يجوز يف هذه الكلمة لما سيأيت، وإذا قلت جاء فهٌد ثم أردت أن 

لحركة تقف باإلسكان، قلت جاء فهْد، فإذا أردت أن تقف بالروم، فتأيت ببعض ا

 وتحذف بعضها فتقول: جاء فهد.

وإذا أردت أن تقف باإلشمام: فإنك ُتسكن آخر الكلمة ثم تضم الشفتين بعد 

ذلك خالصة بالضم، وتقول جاء فهد، وإذا أردت أن تقف بالتضعيف، فإنه ال 

 يجوز يف هذه الكلمة لما سيأيت.

ضمة إلى وإذا أردت أن تقف بالنقل فإنك تنقل حركة آخر الكلمة وهي ال 

 الساكن قبله، وتقول: جاء َفُهد.

 . هذه الخالصة والتفاصيل ستأيت يف شرح أبيات ابن مالك

َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 
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فاستثنى هنا هاء التأنيث، فالكلمات التي تنتهي هباء التأنيث ليس فيها األوجه  

 فاطمُة، جاءت فاطمْة. التي سيذكرها، بل يجب فيها اإلسكان، وتقول يف جاءت

 وهذه رحمٌة من اهلل، هذه رحمة.

 وال يكون يف ذلك الروم وال اإلشمام وال التضعيف وال النقل.

 : ثم قال 

َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  َسْكنْه   م 

هذا الوجه األول وهو اإلسكان والتسكين، وهو األصل، وعليه أكثر كالم 

القراء، ألنه سلٌب للحركة، فهو أبلغ يف غرض االسرتاحة التي  العرب، وبه قرأ أكثر

يطلبها الواقف، الواقف يقف من أجل االسرتاحة، والتسكين هو أبلغ ما يحقق 

 تلك الفائدة.

وعالمة التسكين يف الكتابة التي وضعها الخليل الذي وضع رموز الحركات 

ة من خفَّ أو من التي نستعملها إلى اليوم، هي رأس خاء، فقيل هي مختصر

 خفيف، وقيل بل هي رأس جيم، من جزم أو أجزم.

وقيل هي بل هي رأس حاء مختصرة من اسرتح، وصار بعض الكتبة يكتبها 

 دااًل كما ترون عن الخطابين وكذا يكتبون دال لتشابه الدال مع الحاء.

 وأما متأخر الكتبة، فإهنم حولوها إلى دائرة، ألن الدائرة صفٌر وهو الذي ال

شيء فيه من العدد، والساكن من الحروف ال شيء فيه من الحركات، فهذا الوجه 

 األول.

 ْ  قال ابن مالِّ: 

يِ  َرا ِ َ  ِقْا  َأوْ   اْلتََّحر 

هذا هو الوجه الثاين عند الوقف، على المتحرك وهو الروم والمراد بالروم هو 
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أي النطق ببعض اختالس الحركة وعدم إتمامها، أي النطق بحركة خفيفة ضعيفة، 

الحركة، قالوا: الروم أن تنطق ببعض الحركة وأن تحذف بعضها، فقال بعضهم 

تنطق ثلثي الحركة وتحذف ثلًثا وبعضهم قال: بالعكس، وبعضهم قال تنطق 

النصف وتحذف النصف، ومثل هذا ال يؤخذ إال بالتلقي، فمثل هذا البد فيه من 

 التلقي.

ركات، الضمة والفتحة والكسرة؟ أم يف السؤال: هل الروم عاٌم يف كل الح

 بعضها؟

 على أن الروم يأيت يف الحركات الثالثة. :ال م  ر جم  ر النح  ين

والفراء والقراء على منعه مع الفتحة لخفتها، القراء لم يقرؤوا بالروم مع 

الفتحة وإنما هو خاٌص بالضمة والكسرة، والفراء أخذ بذلك وأما جمهور 

ٿ )بتونه يف اللغة مع الضمة والفتحة والكسرة، والضمة نحو: النحويين فإهنم يث

 ؛ فتقول: عند الوقف إياك نعبد وإياك نستعين.[5ال اْحْ:] (ٿ ٿ ٿ

؛ فتقول عند الوقف: بسم [1ال اْحْ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)والكسرة كقوله: 

 اهلل الرحمن الرحيِم، فهي حركة ضعيفة خفيفة أو بعض حركة.

َْ  َأْشِم ِ  َأوْ : )ثم قال ابن مالك  مَّ  (؛ وهذا هو الوجه الثالث؟ اْلعَّ

ال أريد أن أهني الدرس لكنه متواصل، إن شئتم أن نقف أو نكمل هذه 

 األبيات، لكنها متواصلة هذه األبيات.

 (.116:28@)  الب:

 نقف ونكمل يف الدرس القادم، هذا إجماع. الشيخ:

 ونكمل يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل–إذا نقف هنا 

 اهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.و
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 الدرس التاسع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

ليلة  ياكم اهلل يف هذه الليلة المباركةفسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وح

االثنين السادس من شهر رجب، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف، نحن يف 

جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين 

 :-عليه رحمة اهلل–بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 ي تكلمنا على باب الوقف وذكرنا أن ابن مالٍك كنا يف الدرس الماض
عقد هذا الباب يف تسعة عشرة بيًتا، وقد شرحنا منها يف الدرس الماضي خمسة 

يف هذه الليلة  -إن شاء اهلل–أبيات، فيبقى على ذلك أربعة عشر بيًتا نقرأها 

 وتوفيقه. ونشرحها بعون اهلل 

 :  وفي ا  ِ ل ابن مالِّ

ِي .َوَغْيَرَ ةةةا 886 َحةةةرَّ  ِمةةةْن م 
َِ  اْلتَّْأنِْيةةة

 

يِ    ةةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةةر 
 َسةةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةةْا َرا ِ

عةِع ص 887  َْ َأْو ِقةْا م  مَّ  .َأْو َأْشِمِ  اْلعَّ

 

 َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةَزِا َأْو َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا  

ةةةةةةةاَل 888   ِ َض اْن ِكةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةا َحرَّ  .م 

 

ةةةةةةه  َلةةةةةةْن   ْحَ ةةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةةاكِنض 
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889 ٍَ ةْ ِد  َض ِمْن ِسةَ   اْلَمْ م  ِْل  َفْت  .َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةْع 890  ْعةةةَدْم َن ِْيةةةرع م  ةةةل  إِْن    ِْ  .َواْلنَّ

 

ةةةةةْ ِد َلةةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةةعْ    ةةةةة  اْلَمْ م 
 َوَياَي فِ

ْأنِْيةةَ اٍْسةةِ  َ ةةا 891  َْ ةةا  َْ .فِةة  اْلَ ْقةةِا 

ِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل   ج 

 

ِصةةةةْل إِْن َلةةةة   ََّ و  ةةةةْن بَِسةةةةاكِنض َصةةةة  ْ  َ ك 

َض َوَمةةا 892  َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 .َوَقةةلَّ َيا فِ

 

 َاةةةاَ ى َوَغْيةةةر  َيْ ةةةِن بِةةةاْلَعْكِء اْنَتَمةةةى  

ةةْكِع َعَلةةى اْلِ ْعةةِل 893  .َوِقةةْا بَِ ةةا اْلسَّ

َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  اْلم 

 

ِ  آِخةةةةةرض َكةةةةةَأْعِط َمةةةةةْن َسةةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةةة

 ا َكةِع َأْو .َوَلْيَء َ ْتِما فِة  ِسةَ   َمة894 

 

ْوِمةةةةةا َفةةةةةَراِ  َمةةةةةا َرَعةةةةةْ ا    َكَيةةةةةِع َمْ ز 

 895 َْ ةةةرَّ ةةة  اٍْسةةةتِْ َ اِم إِْن ج 
.َوَمةةةا فِ

  ْ ِِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 

ةةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةةا اْلَ ةةةةةةةا إِْن   َألِ  

 .َوَلْيَء َ ْتِما فِ  ِسَ   َما اْنَخَ َعا 896 

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ َمةةةا اْقَتَعةةةى   َِ  بِاْسةةة ض َك

ةةْل َمةةا .َووَ 897   ْصةةَل ِيب اْلَ ةةاُِّ َأِجةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةةا   ةةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةِِّ بِنَةةةةا 898  َ ا بَِرْيةةةةرِ   .َوَوْصةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

بََّمةةا َأْعَ ةةى َلْ ةةو  اْلَ ْصةةِل َمةةا 899   .ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةةِا َنْرةةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةةا م 

ذكرنا يف الدرس الماضي تعريف الوقف وأين يكون، ومواضعه، ثم شرعنا يف  

 حتى توقفنا عند قوله:  -عليه رحمة اهلل–شرح أبيات ابن مالك 

ِي  َحةةةةةةرَّ  ِمةةةةةةْن م 
َِ  َوَغْيَرَ ةةةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

عةةةِع   َْ َأْو ِقةةةْا م  ةةةمَّ  ص َأْو َأْشةةةِمِ  اْلعَّ

 

 َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأْو َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا  

ةةةةةةةةةاَل    ِ َض اْن ِكةةةةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةةةةا َحرَّ  م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

  ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

مْ   ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َتنِةةةةةْع َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ    ةةةة  اْلَمْ م 
 َوَياَي فِ

على كيفية الوقوف على  هذه خمسة أبيات، تكلم فيها ابن مالك  

المتحرك، إذا وقفت على كلمٍة آخرها متحرك، فكيف تقف عليها؟ فذكر أن هذه 

 الكلمة إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث أو ال.

يث فليس فيها إال وجٌه واحد وهو التسكين، فإن كانت مختومًة تاء التأن
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 كقولك: )جاءت فاطمُة اليوم(، فتقف فتقول: )جاءت فاطمة( بالتسكين. 

فإن كان المتحرك ليس مختوًما بالتاء: كـــ )خالٌد وسعٌد وباٌب ومسجٌد وجعفٌر 

 ونح  يلِّ فلِّ يف ال قا عليه خمسْ أوجه.ويذهب ويجلس، وذهب وجلس( 

 ِال اإلسكان.ا ول: التسكين، و  

 .والراين: الروم 

 .والرالَ: اإلشمام 

 .والرابع: التععيا 

 .والخامء: النِل 

: على هذه األوجه، قبل أن نشرحها تبًعا لكالم ابن مالك  مرالع سر ع:
(ما لو قلت:  ثم وقفت على رجل فإنك تقف بالتسكين فتقول: جاء  )جاُّ رجلع

 رجل.

 .وتقف بالروم على رجٌل، فتقول: جاء رجُل 

 وتقف باإلشمام فتقول: جاء رجل.

 وتقف بالتضعيف فتقول: جاء رجّل.

 فإنك تقف على فهد بالتسكين فتقول: جاء فهد. (ول  قلع )جاُّ ف دع 

 وتقف عليه بالروم فتقول: جاء فهُد.

 وتقف عليه باإلشمام فتقول: جاء فهد.

 وتقف عليه بالنقل فتقول: جاء َفُهد.

 : البن مالك يف أبياته، قال ابن مالك  ثم نشرحها وجًها وجًها تبًعا



 

 
e 

g h 

f  221 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 

فاستثنى منذ البداية المختوم هباء التأنيث، من هذه األوجه فدل على أن 

المختوم بتاء التأنيث ليس فيه كل هذه األوجه، بل فيه وجٌه واحد وهو اإلسكان، 

لتأنيث علًما كفاطمة، أو كان غير علم: كصالة سواٌء كان هذا االسم المختوم بتاء ا

 ورحمة، فليس لك يف الوقوف عليه إال اإلسكان.

 : ْ  قال 

َِ  َوَغْيَرَ ا ِي َسْكنْه   ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 

هذا هو الوجه األول، وهو اإلسكان أو التسكين، وهو األصل ألنه أكثر كالم 

التسكين، وعلى ذلك أيًضا أكثر القراء، العرب، أكثر العرب عندما يقفون، يقفون ب

 فأكثرهم يقفوا باإلسكان الخالص.

وإنما كان كذلك بأن اإلسكان سلٌب للحركة، وغرض الوقف إنما هو طلب 

االسرتاحة، وكان اإلسكان أكثر ما يؤدي هذا الغرض، وهو راحة المتكلم عند 

 الوقف.

الحركات  وهو الذي وضع رموز -–عالمة التسكين: وضعها الخليل 

وبقيت من وقته إلى اآلن، كالفتحة والضمة والكسرة، والسكون، والشدة والهمزة، 

وضع هذه الرموز، وأنتم تعلمون أن العرب لم تكن  -–والتنوين، هو 

 تكتب ثم تعلمت الكتابة، وكان يف أول أمرها تكتب بال نقٍط وال حركات.

ول فيه هو ضبط ثم بعد ذلك وضعت الحركات، وكل ذلك كان السبب األ

القرآن الكريم، فالخليل وضع للسكون رأس خاء، قيل إهنا مختصرة من خف أو 

 من خفيف، وقيل بل وضع رأس جيم، يريد من جزم أو أجزم.

وقيل بل وضع رأس حاء مختصرة من اسرتح، وصار كثير من الكتبة وخاصة 
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متأخر الكتبة يف الخط يتفننون فيجعلون السكون دااًل لما بينهما من التشبه، و 

يجعلون السكون دائرة، وهو تطور لرأس الخاء، وكأن السبب يف ذلك أن الدائرة 

صفر ف كانت ترمز للصفر بدائرة ثم تحول مع الوقت إلى نقطة، فهو يدل على 

 الخالء، كما أن السكون يدل على الخالء، خالء الحرف من الحركات.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

يِ اْلتَّ  َرا ِ َ  ِقْا  َأوْ   َحر 

هذا هو الوجه الثاين وهو وجه الروم، يقال: رام الشيء يرومه إذا أراده وقصده، 

والمراد بالروم اختالس الحركة اختالًسا، وذلك بأن تنطق الحركة غير تامة، أي 

تنطق هبا نطًقا خفيًفا، أي ق ببعض الحركة ال بكلها، أن تنطق ببعض الحركة 

 وتحذف نصفها. وتحذف بعضها، قالوا: تنطق نصفها

 وقيل تحذف الثلث وثلث الثلثين، وقيل تنطق الثلثين وتحذف الثلث.

هي حركة خفيفة تنطق فيها الحركة نطًقا خفيًفا أو تقول تنطق  :على كل  ال

 بعض الحركة وتحذف بعض الحركة.

فإذا أردت أن تقول: محمٌد يذهب مسرًعا، ثم وقفت على يذهب بالروم تقول 

ة خفيفة، والسؤال هنا هل الروم يف كل الحركات؟ الضمة محمٌد يذهب، بحرك

 والكسرة والفتحة؟ أم يف بعضها؟ 

أن جمهور النحويين على أن الروم يكون يف الحركات  :ال  اب عن يلِّ

 الثالث يأيت يف الضمة والكسرة والفتحة.

والقراء والفراء على منعه مع الفتحة قالوا لخفتها، نعم القراء إنما جاء عنهم 

الروم يف الضمة والكسرة فقط، ولم يأيت عنهم الروم يف الفتحة، فالفراء توقف 

عندما توقف عنده القراء، وأما النحويون فإهنم رووا الروم على الفتحة عن العرب، 
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 فلهذا أجازوا الروم يف الحركات جميًعا.

ٿ ٿ ٿ ): -تعالى-فالروم بالضمة كالوقوف على آخر قوله 

 ول: إياك نعبد وإياك نستعيُن.؛ فتق[5ال اْحْ:] (ٿ

؛ [1ال اْحْ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)والروم بالكسرة كالوقوف على قولك: 

 فتقول: بسم اهلل الرحمن الرحيِم، وهكذا.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َْ  َأْشِم ِ  َأوْ  مَّ  اْلعَّ

هذا هو الوجه الثالث وهو اإلشمام، وهو يختص بالضمة، ولذلك قال ابن 

 مالك: 

َْ ا َأْشِم ِ  َأوْ  مَّ  ْلعَّ

هو اإلشارة بالشفتين إلى الضمة  :والمرا  باإلشمام إيا أر نا أن نص رَ ْص  ِرا

 ُبعيد التسكين من غير تصويٍت ُيسمع.

يعني أن تضم شفتيك بعد السكون تقف على الكلمة بالسكون، وبعدما تسكن  

ضم تضم الشفتين إشارًة إلى الحركة التي حذفتها عند الوقف، فتضم الشفتين وال

 ال ُيغلق الشفتين، ال ُيغلق الفم فلهذا يندفع منه هواء عند الوقف.

؛ [5ال اْحْ:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)لو وقفت على قوله:  مرال يلِّ:

 باإلشمام فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إًذا فاإلشمام يرى وال ُيسمع.

 مسا ل على ما سبق: 

بعيد ألنه ُيدرك بالسمع اتضح أن الروم يدركه القريب، دون ال :المسألْ ا ولى
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 وهو حركة مخِففة. 

 وأما اإلشمام فيدركه المبصر دون األعمى العتماده على النظر دون السمع.

بعض الكوفيين، وبعض القراء يسمون الروم إشماًما، ولكن  :مسألْ ْانيْ

المشهور هو ما قدمناه من أن الروم النطق ببعض الحركة، واإلشمام هو ضم 

ف بالتسكين، فاالختالف هنا اختالف يف المصطلح ال يف الشفتين بعد الوق

 الحقيقة.

ْع ْالرْ قرأ بالروم واإلشمام عند الوقف أبو عمر وحمزة والكسائي  :مسأل

بإجماع واختلفوا عن عاصم، أما حفٌص عن عاصم فلم يقرأ بالروم، كما أنه لم 

وضٍع واحد يف يقرأ باإلشمام عند الوقف لكنه قرأ باإلشمام يف وسط الكلمة يف م

؛ [11  سا:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): سورة يوسف، يف قوله 

 باإلشمام يف أثناء غنة النون.

قالوا: ألن أصل الفعل تأمنُنَا، بنوٍن مضمومة ونوٍن مفتوحة، وهذا حق 

اإلعراب، بأن الفعل هنا مرفوع، تأمنُنَا، ولكن أدغم النونين ببعضهما فسكنت 

يكون إال بإسكان الحرف األول، وأشار إلى هذه النون األولى، ألن اإلدغام ال 

 الضمة التي ُحِذفت بسبب اإلدغام باإلشمام.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

 (.19:28@)  الب:

يعني حفص لم يروي ذلك عنه، وشعبة روى ذلك عنه، ألن كل قارٍئ  الشيخ:

أو  من القراء السبعة له روايان مشهورتان قد يتفقان، فيقال حينئٍذ قراءة عاصم،

 قراءة عاصم باتفاق.

وإذا اختلف الراويان بقراءة عاصم بخلف، يعني على اختالف، وبعضهم 
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يقول قراءة حفص، وقراءة شعبة، وال يشير إلى الراوي األول ألنه معلوم أن حفص 

 عن عاصم، وشعبة عن عاصم.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

عِع ص َما َأوْ   ْن َقَ اإِ  َعِلْيالِ  َأوْ  َ ْمِزا َلْيَء  ِقْا م 

هذا هو الوجه الرابع، وهو التضعيف، والمراد بالتضعيف هو تشديد الحرف 

إٍ الموقوف عليه، فتقف على قولك: جاء خالٌد فتقول: جاء خالد، بتشديد الدال، 

  أن ال ق   بالتععيا له شروط:

 أال يكون الحرف الموقوف عليه همزة، وهذا قول ابن مالك:  :الشرط ا ول

عِع ص َما َلْيَء َ ْمِزا َأْو َعِلْيالِ إِْن َقَ اَأْو ِقْا   م 

 أشار ابن مالك إلى هذا الشرط.

أال يكون الحرف الموقوف عليه حرف علة، نحو القاضي  الشرط الراين:

 ويدعو، ويخشى، وأشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 

 إِْن َقَ ا َعِلْيالِ  َأوْ  َ ْمِزا َلْيَء  َما

ن ما قبل آخره ساكنًا، فال يوقف بالتضعيف على نحو أال يكو :الشرط الرالَ

عمرو، وصرب، ألن ما قبل اآلخر ساكن، وإذا شذ اآلخر صار أوله ساكنًا فالتقى 

 بذلك ساكنان على غير حدهما، وكذلك زيد.

َكص إِْن َقَ اوقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: ) َحرَّ (؛ أي إن قفا آخره حرًفا م 

 محرًكا.

أال يكون الحرف الموقوف عليه ساكنًا، يعني أال يكون آخر  :بعالشرط الرا

الكلمة سامكنًا نحو: لم يذهب، أو الذي، وهذا لم يذكره ابن مالك هنا، ولكنه 
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ذكره من قبل، وكان ينبغي أال نذكره، لكن ذكرناه فقط إلكمال الشروط، وإال فهو  

ذه األبيات الخمسة شرٌط مشروط يف كل حاالت الوقف الخمسة، ألننا قلنا إن ه

 تتكلم على كيفية الوقوف على المتحرك، إًذا فقد خرج الساكن منها كلها.

فأشار إلى ذلك ابن مالك يف أول األبيات عندما قال: وغيرها التأنيث من 

محرِك، وهذا كما يكون يف االسم كما جاء خالد، يكون يف الفعل، كما لو قلت 

 ذهب.مثاًل: يجعل، أو يذهب، تقول يجعل وي

ْد َخِشيع  َأْن َأَر  ِجَدب ا يف عاِمنَا يا َبْعَد ما اْخَعب اومن ذلك قول الراجز: ) َِ (؛ َل

با.  فالفعل أخضب، لكنه شدد آخره فقال اخضَّ

 و نا مسا ل:

يذكر بعض اللغويين أن الوقف بالتشديد لغة سعدية أي لغة  :المسألْ ا ولى 

 لبني سعد.

من القراء بالوقف بالتضعيف، إال ما جاء يف رواية  لم يقف أحدٌ  :المسألْ الرانيْ

شاذة عن عاصم أنه وقف بالتضعيف على قوله )مستطر( يف سورة القمر، وقال: 

 )مستطر( وهذه رواية شاذة يعني ليست عن حفص وال شعبة.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَل   ِ َض اْن  َوَ َرَكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

 هو الوجه الخامس.هذه  

 (.25:46@)  الب:

 كيف مستطار مثاًل. الشيخ:

 (.25:59@)  الب:
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نعم الحرف المشدد إذا وقفت عليه ُيسكن، التشديد يبقى لكنه بال  الشيخ:

حركة، أمر، مستطر، لكن بال حركة، تسكنه تسكينًا ويجوز فيه األوجه األخرى من 

 الروم واإلشمام.

بد أن ُتحذف إما أن تسكن وإما أن تروم وإما أن يعني إنك ما تحركه الحركة ال

 تشم.

 (.26:46@)  الب:

ال التضعيف موجود، لكان الحرف يف األصل مضعًفا، فالتضعيف  الشيخ:

يبقى، لكن الكالم لو كان الحرف غير مضعف فيمكن أن تقف عليه بالتضعيف 

وقفت،  فنقول هذا وقٌف بالتضعيف، لكن إذا كان الحرف من األصل مضعًفا ثم

 فالحرف مضعف يف األصل ليس مضعًفا من أجل الوقف.

 (.27:15@)  الب:

؛ فهو [53الِمر:] (ٿ ٹ ٹ ٹ)ال مستطٌر، مستطر،  الشيخ:

 مرفوع بالضمة، نعم.

 (.27:25@)  الب:

 مستقٌر هذا مشدد، ربما تعني مثُل مستقٌر، هذا مشدد مستقر. الشيخ:

 (.27:51@)  الب:

  الشروط بعد قليل، تقف بالتضعيف بشروط.ال ألنه سيأيت يف الشيخ:

 (.28:09@)  الب:

 التضعيف ُيشرتط فيه أال يكون ما قبل آخره ساكنًا قلنا ذلك. الشيخ:

الحظ لو قلنا التضعيف من شروطه أال يكون ما قبل آخره ساكنًا كفهد، فإذا 
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ه كان مشدًدا يف األصل كمستقٌر، مشدد عبارة عن ساكن متحرك، إًذا فقبل آخر 

 ساكن، فال يتحقق فيه الوقف بالتشديد، هو مشدد يف األصل.

 يعني المشدد ال يشدد، يريدون أن يأخذوا دقائق العلم.

 ننِل إلى ال جه الخامء: و   النِل.

المراد به نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله، تنقل  :ال قا بالنِل 

ذي قبله، وتسكن الحرف الحركة من الحركة التي وقفت عليه إلى الحرف ال

األخير، ففي قولك جاء سعٌد تقف عليه فتقول: جاء َسُعد، فالعين صارت 

 مضمومة والدال ساكنة.

وتقول: اهتم بالعلم يا زيد، فإذا وقفت على العلم قلت: اهتم بالعلم، وتقول:  

 هذا قفٌل يا زيد، فإذا وقفت قلت: هذا ُقُفل.

: -تعالى-حًدا من القراء بالنقل إال يف قوله قالوا: لم ُيقرأ بالنقل، لم يقرأ أ

؛ فقرأها ابن عامر: وتواصوا بالصبِر، فهذا من الوقف [17البلد:] (ې ې)

 بالنقل.

ْر، ومن الوقف بالنقل من كالم العرب قول الشاعر: )  ِ َْ إِْي َجدَّ النَّ َأنا ابن  ماِو َّ

َمرْ   َّ د 
َِ الَخْيل  َأْابِ ذ جد النقر، األصل إذ جد النقُر، ثم (؛ الشاهد يف قوله: إوجاَُّ

 نقل.

(؛ يف َعِ بع  َوالدَّ ر  َكريرع َعَ ب ه، ِمن َعنَزب  َسبَّن  َل  َأاِرب هوكذلك قوٌل آخر: )

األصل لم أضربه مجزوٌم بـــ )لم( فلما وقف نقل حركة الهاء إلى الباء الساكنة 

 وسكن الهاء فقال: لم أضِربه.
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  أو شروط: وللوقف بالنقل شرطان 

أن يكون ما قبل آخره ساكنًا، لماذا؟ ليمكن نقل الحركة إليه، وهذا قول  ا ول:

(ابن مالك ) َع انِال لساكنض  ، أي وحركاٍت انقل لساكن.و ركا

فالبد أن يكون ما قبل آخره ساكنًا، فإن كان ما قبل آخره متحرًكا كجعفر، امتنع 

 الوقف بالنقل.

ل اآلخر جائز التحرك، أن يكون الحرف الذي قبل أن يكون ما قب :الشرط الراين

 اآلخر يجوز أن ُيحرك.

ه  َلْن   ْحَ اَل وهذا قول ابن مالك: ) ْحرِْ ك  (؛ يعني ال ُيمنع، ال يمتنع، فإن كان َْ

ما قبل اآلخر حرًفا متعذر التحريك كاأللف أو كالحرف المدغم، امتنع النقل ألنه 

 ال يمكن أن يحركه.

 تيان يف البيتين القادمين: وهناك شرطان سيأ

 : قال ابن مالِّ 

 ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

الخالف يف كون الوقف بالنقل عاًما للحركات الثالث، هل  ذكر  

الوقف بالنقل يكون يف جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة يف بعضها، 

لبصريون هنا منعوا الوقف بالنقل يف الفتحة، قالوا: الفتحة ال تنقل، ألن الفتحة فا

 خفيفة.

والكوفيون واألخفش من البصريين أجازوا النقل يف الفتحة طرًدا للباب وإن 

لم ُيسمع، لم ُيسمع نقل الفتحة، لكنهم أجازوا ذلك قياًسا فرًدا للباب، إًذا نقل 

البصريين ال يجوز، وعند الكوفيين واألخفش  الفتحة يجوز أو ال يجوز؟ عند

 يجوز ُيستثنى من ذلك الحرف المهموز.
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فيصح معه نقل الحركات حتى الفتحة، الهمزة دائًما لها أحكاٌم خاصة لما  

 يجوز فيها من تسهيل ال يأيت يف بقية الحروف.

؛ [25النمل:] (ڄ ڄ ڄ)الخبء، كلمة الخبء، نحو  مرال يلِّ:

مة نصبه الفتحة، فهل نقف عليه بالنقل؟ نعم جائز عند فالخبء منصوب وعال

 الجميع، ألن الكلمة مختومة هبمزة.

 وكذلك مثاًل الردء، ولو كانت منصوبة، سيأيت اآلن.

 (.36:19@)  الب:

مختومة هبمزة الخبء، نعم مختومة هبمزة، نقول كلمة مختومة هبمزة  الشيخ:

قلت الفتحة يف الكلمة المختومة يصح فيها النقل حتى مع الفتحة، فإذا نقلت ن

 بالهمزة، فكيف يكون النقل؟

 يف يلِّ عن العرب لراَ: 

أن تقول الخبء، وتقول: الردء، أي تثبت الهمزة وتنقل الفتحة  :اللرْ ا ولى

 منها إلى الساكن قبلها كما تفعل يف الحروف األخرى، كما لو قلت مثاًل فهٌد َفُهد.

ا، والردا، فتنقل الفتحة إلى الساكن قبلها وتقلبها أن تقول: الخب اللرْ الرانيْ:

 ألًفا، وقرأ بذلك بعض القراء.

أن تقول: الخب، الرد، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها  :اللرْ الرالرْ

وحذفها، إذا نقلت الفتحة منها إلى الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة، صار ما قبل 

 ين.الهمزة آخر الكلمة فوقفت عليه بالتسك

وإذا فعلت ذلك جاز لك أن تقف عليها بالتسكين الخب، أو بالروم أو 

 باإلشمام، طبًعا باإلشمام إذا كانت مضمومة، وقرأ هبذه بعض القراء أيًضا.



 

 
e 

g h 

f  231 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

إًذا فعند نقل الفتحة، عند نقل الحركة من الهمزة عموًما فتحة أو غير فتحة، إذا 

فيها من لغة؟ ثالث لغات، نقلت الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلها، فكم 

والقراء قرأوا من هذه اللغات بلغتين، قرأوا بنقل الحركة وقلب الهمزة، وقرأوا 

 بنقل الحركة وحذف الهمزة.

 وٍ  زال  تكل  عن ال قا بالنِل، فِال:  ْ  قال ابن مالِّ 

ْمَتنِةةةةةْع  ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َواْلنَّ

 

ةةةةْ دِ    ةةةة  اْلَمْ م 
 َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ  َوَياَي فِ

: إن أدى الوقف بالنقل إلى بناٍء ال نظير له يف العربية امتنع، نحو: يقول  

هذا علٌم ال تقف عليه بالنقل فتقولك هذا ِعُلم، لو وقفت بالنقل ستنقل الضمة إلى 

الساكن قبلها الالم، فتقول هذا ِعُلم، وِعُلم على وزن فُِعل، وهذا الوزن ال وجود 

 له.

ثي إذا قلبته تقليًبا عقلًيا سيخرج لك باثني عشر وجًها أو اثنتي عشر صورة الثال

كلها موجودة يف اللغة العربية، فيفعل وفِعل، وُفعل، وَفِعل، وَفُعل، كلها موجودة 

 إال صورتين: 

 الصورة األولى فُِعل؛ هذه ليست موجودة يف الثالثي.

 والصورة األخرى عكسها، ُفِعل يف األسماء.

ا جاءت يف نحو ُدِئل قالوا إهنا منقولة من الفعل ُفِعل، ما سوى ذلك لكنه

موجود، إًذا إذا أدى الوقف بالنقل إلى بناٍء ال نظير له يف العربية ما حكمه؟ يمتنع 

ويستثنى من ذلك المهموز أيًضا، لو وقفت على مهموز جاز النقل وجاز الوقف 

 ه.بالنقل معه ولو أدى ذلك إلى بناٍء ال نظير ل

بسبب أن الهمزة يصح فيها ما ال يصح يف غيرها من أمثلة ذلك )هذا ردٌء(، أو 

مأل األرِض فإذا وقفت بالنقل على ردٌء ستقول ِرُدء، ومألٌ إذا وقفت عليها تقول: 
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 مأُِل. 

فسيؤ ب إلى بناُِّ ٍ ن ير له ومع يلِّ    د، فإيا نِلع الحركْ مع الم م د، 

 اَ السابِْ: فكيا نِل ا يف يلِّ الرالث لر

 ِرُدء، ومأُِل بنقل الحركة وإثبات الهمزة ساكنة. ا ولى:

نقل الحركة وقلب الهمزة، طبًعا ستقلبها من جنس الحركة  :وال جه الراين

 قبلها، فتقول: ِرُد، ومُِل، نعم هذا وجه ثاين.

رد، ومل، بالنقل وحذف الهمزة، فإذا نقلت وحذفت الهمزة،  :وال جه الرالَ

ما قبلها حجاز لك أن تقف بالتسكين أو بالروم أو اإلشمام هنا،  وقفت على

 والقراء قرأوا بالوجه الثاين والثالث دون األول.

هذه هي األوجه الخمسة التي جاءت عن العرب يف الوقوف على المتحرك، 

 هل فيها سؤال أو نكمل؟

 (.44:01@)  الب:

رأيت خالًدا، فتقول يف: مثال: كما لو قلت مثاًل ذهب أو لن يذهب أو  الشيخ:

ضرب تقف عليه بالروم تقول ضرَب، تخفف الحركة، أو لم يضرب زيٌد، لم 

يضرَب، وهذه قلنا ال تؤخذ إال بالدربة، وأكثر من يعتني هبا القراء، فتؤخذ منهم 

 بالدربة حتى يتقنها المتكلم.

 (.44:53@)  الب:

 مثل ُفِعل. الشيخ:

 (.45:00@)  الب:

الثي يف الفعل، نحن نتكلم عن االسم، االسم يأيت على أثني مغير الث الشيخ:
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عشر وجًها إال هذين الوجهين بخالف الفعل، الفعل الثالثي يأيت أصالة على َفَعل 

 كذهب وعلى َفِعل كشرب، وعلى َفُعل كعظم.

 ويأيت يف البناء المجهول والمحول والمتعجب منه على ُفِعل.

 (.45:45@)  الب:

إلشمام ال يكون إال بحذف الهمزة، إذا حذفت الهمزة، الروم وا الشيخ:

ووقفت على ما قبلها فقلت رد، فلك أن تقف بالسكون، هذا رد، ولك أن تقف 

 بالروم، ألنه المضموم، تقول: هذا ِرُد أو باإلشمام: هذا ِرد.

 (.46:27@)  الب:

ألن الوجه األول أدى إلى الحذف، والحذف يقلب الكلمة من حكم  الشيخ:

لى حكم، وهذا كثير يف الكالم، عندما تحذف من الكلمة شيًئا ينقلب حكمها إلى إ

 شيٍء آخر.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِعةْل  ْأنِْيةَ اٍْسةِ  َ ةا ج  َْ ةا  َْ  فِ  اْلَ ْقةِا 

 

ِصةةةْل    ََّ و  ةةةْن بَِسةةةاكِنض َصةةة  إِْن َلةةةْ  َ ك 

َض َوَمةةةةا   َْْصةةةةِحْي ةةةة  َجْمةةةةِع 
 َوَقةةةةلَّ َيا فِ

 

 ْ ةةِن بِةةاْلَعْكِء اْنَتَمةةىَاةةاَ ى َوَغْيةةر  يَ   

تكلم يف هذين البيتين على كيفية الوقف على تاء التأنيث، عرفنا من قبل، أن  

 المختوم بتاء التأنيث ليس فيه إال وقف السكون.

هل نقف على المختوم بتاء التأنيث بالتاء أم بالهاء؟ ففصل ذلك  مسألْ أخر :

 يف هذين البيتين.

ث إن دخلت على فعٍل ماٍض كـــ ذهبت وجلست، أو أن تاء التأني :والخالصْ

على حرٍف كــ ثمت، وربت، ولعلت، فالوقف عليها ال يكون إال بالتاء، وتكلمنا 
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من قبل على دخول تاء التأنيث وعرفنا أن دخولها على الفعل الماضي قياسي،  

 وعلى االسم إذا كان مشتًقا قياسًيا.

على الحروف وعلى األسماء  وأما دخولها على ما سوى ذلك سماعي، أي

الجامدة، فال نعيد ذلك، وأما إن دخلت على اسٍم إن دخلت تاء التأنيث على اسٍم 

ِض ْالْْ أ  ال: فلها    ين 

إن كان هذا االسم مفرًدا قبل التاء حرٌف صحيٌح ساكٌن، كـــ بنٍت  ا ول:

 وأخٍت، فتقف عليها بالتاء أيًضا.

مفرًدا، قبل التاء حرٌف متحرك، أو ألف، إذا كان إن كان االسم  والحالْ الرانيْ:

االسم مفرًدا وقبل اآلخر حرف متحرك أو ألف وإن شئت تقول إذا كان االسم 

 مفرًدا وليس قبل آخره صحيٌح ساكن، يعني الحالة األولى.

فالوقف عليه عند جمهور العرب بالهاء، نحو: فاطمه، وحمزه، ورحمه، 

 وفتاه، وصاله.

بالتاء نحو: فاطمت، وحمزت، ورحمت، وفتات، وصالت، الوقوف عليها 

يف هذين البيتين على الوقوف على المختوم بتاء  قلنا تكلم ابن مالك 

 التأنيث.

وقلنا إن الخالصة يف ذلك إذا دخلت أو إذا كانت الكلمة المختومة بتاء 

 التأنيث فعاًل أو حرًفا فإن الوقوف حينئٍذ يكون بالتاء، كضربت، وثمت.

ذا كانت الكلمة المختومة بتاء التأنيث اسًما فننظر إن كان ما قبل اآلخر وإ

صحيًحا ساكٍن كبنٍت وأخٍت فالوقوف أيًضا بالتاء، وإن كان اسًما مفرًدا لم يقع قبل 

 آخره حرٌف صحيٌح ساكن، بل وقع غير ذلك، يعني حرٌف متحرك أو ألف.

لك عند جمهور العرب حرٌف متحرك كفاطمة، ألف كفتاة، فإن الوقوف على ذ
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يكون بالهاء كفاطمة وحمزة ورحمة وفتاة، وعند بعض العرب الوقوف يكون 

 بالتاء، كفاطمت، وحمزة، ورحمت وفتات وصالت.

عند  "إن شجرت"وعلى هذه اللغة قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم 

، وقرأ باقي السبعة بالهاء [43الدخان:] (ڤ ڤ ڦ)الوقوف من قوله: 

، ومن هذه اللغة أيًضا ما جاء يف السيرة أن ثابت بن قيٍس "إن شجره"، عند الوقف

صاح يف يوم حرب مسيلمة الكذاب، فقال: يا أهل سورة  ◙األنصاري 

 البقرت، فرد عليه مجيٌب من قبيلة طيء، ما أحفظ منها وال آيت.

)واهلل أن اي بك   مسلَمع، من بعد ما، وبعد ما، ومن ذلك قول شاعرهم: 

ِة أن ْدعى أمع وبعدمع ر  (؛ فهذه كانع قل ب الِ م عنَد الرلصمع وكا  َ الح 

 لغة لبعض قبائل العرب، وعلى هذه اللغة بعض لهجات نجٍد إلى اليوم.

فيقولون مثاًل: ذهبت فاطمت إلى المدرست، وُيخرج بعض المتأخرين على 

، هذه اللغة قول بعض المعاصرين: )حكمت، وثروت، وطلعت( يف أعالم الناس

وإن كان نحو ذلك يف األصل من أثر اللغة الرتكية، فهم يقفون بالتاء مطلًقا، ولكن 

 يمكن أن ُيخرج مثل ذلك على هذه اللغة.

إًذا إذا كان المختوم بتاء التأنيث اسًما ننظر إن كان اسًما مفرًدا، فحكمه ما سبق 

ات، على التفصيل السابق، وإن كان االسم جمًعا جمع مؤنث سالًما، كهند

 وفتيات، فجمهور العرب يقفون عليه بالتاء فيقولون هنداٌت هندات.

ويقولون يف فتياٍت فتيات، وعند بعضهم يقفون بالهاء فيقولون هنده وفتياه، 

ومن ذلك قول بعض العرب: )من المكرماه دفن البناه( وقولهم: )كيف باإلخوة 

ئي يف قوله: )هيهات( واألخواه( وهي لغة مروية عن قبيلة طيء، وقرأ هبا الكسا

 وقف عليها بلفظ )هيهاه(.
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الكتابة تختلف عن الوقف، )فاطمة( تكتبها بالتاء المربوطة، ولكن السؤال  

كيف تقف عليها؟ تقف عليها بالهاء عند جمهور العرب، وبالتاء عند بعض 

العرب، إال يف األبيات أو يف الكلمات المروية على هذه اللغة، يعني مثاًل يف 

(؛ هذه واهلل أن اي بك   مسلَمعت التي جاءت يف الوقوف بالتاء، مثل: )األبيا

 ُتكتب بالتاء المفتوحة، ألهنا تاٌء مفتوحة على كل حال.

)من المكرماه دفن البناه(؛ تكتب بالهاء ألهنا ُتقرأ بالهاء وقًفا ووصاًل،  أو مراِل:

ب بالتاء المربوطة، ُكتِب أنا الذي ُيقرأ بالتاء وصاًل وبالهاء وقًفا فهذا الذي ُيكت

بالتاء المربوطة لكي يجمع الحالتين، يجمع الهاء والتاء، أما إذا لم يكن يف النطق 

 إال نطق واحد، فحينئٍذ نكتبها بصورة واحدة.

: األبيات المختومة بتاٍء مربوطة، كقول ابن مالك   عن  مرال يلِّ:
نا كلمة ألفية كيف ستقرأ عند ه )وأستعين اهلل يف أل يه مِاصد النح  ب ا مح  ه(؛

الوقف؟ بالهاء، وعند الوصل؟ بالهاء إًذا هي هاء وقًفا ووصاًل، فيجب أن تكتبها 

 هاًء فلذلك تكتب يف األلفية اآلن بالهاء.

هاء ساكنة  )مِاصد النح  ب ا مح  ه(؛ ،هاء ساكنة)وأستعين اهلل يف أل يه(؛ 

 ألهنا تنطق وصاًل ووقًفا بالهاء.

(؛ كيف تنطقها وقًفا؟ بالتاء ولو أردت أن تصل اي بك   مسلَمعواهلل أن )

بالتاء إًذا تكتبها بالتاء، لكن لو قلت مثاًل )فاطمة بنٌت مجتهدة(؛ فاطمة يف الوصل 

 تاء، وعند الوقف هاء فتكتبها بالتاء المربوطة، فهذا هو اإلمالء.

 (.58:25@)  الب:

ا إذا وصلوا فإهنم ينطقوهنا تاًء لكن هذه ال وقًفا، ال تنطق وقًفا بالهاء أم الشيخ:

من السجع، والسجع كما تعرف كما ذكرنا يف الدرس الماضي، كما ذكرنا مواضع 
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الوقف، قلنا مواضع الوقف عند انتهاء المعنى أو هناية الشعر أو هناية الشطر األول 

ه من المصرع أو السجع ويف حكم السجع الفواصل، فهذه لفظة مسجعة، )دفن البنا

 من المكرماه(؛ تكتب بالهاء ألهنا ال تنطق إال هاًء وصاًل ووقًفا.

 :  ف ِا    ق ل ابن مالِّ

ِعةْل  ْأنِْيةَ اٍْسةِ  َ ةا ج  َْ ةا  َْ  فِ  اْلَ ْقةِا 

 

ِصةةةْل    ََّ و  ةةةْن بَِسةةةاكِنض َصةةة  إِْن َلةةةْ  َ ك 

َض َوَمةةةةا   َْْصةةةةِحْي ةةةة  َجْمةةةةِع 
 َوَقةةةةلَّ َيا فِ

 

 ْكِء اْنَتَمةةىَاةةاَ ى َوَغْيةةر  َيْ ةةِن بِةةاْلعَ   

يقول: يف الوقف تجعل تاء التأنيث هاًء إذا كانت يف اسم وليس قبلها حرٌف  

صحيح ساكن، كفاطمة، ثم قال: )وقل ذا( ماذا يعني بـــ ذا؟ أي قلب التاء هاًء قلب 

 تاء التأنيث هاًء.

)قل ذا( قل يف ماذا؟ قل يف جمع تصحيٍح نحو هندات، ويوقف عليه يف الكثير 

 وعلى القليل هنداه. هندات،

 قال:

َض  َجْمعِ  فِ   َوَما َااَ ى َْْصِحْي

ماذا يعني؟ يعني ما ضاهى جمع المؤنث السالم، من نحو اسم الجمع 

المختوم بألٍف وتاء، كأوالت، يدل على جمع وليس له مفرد، وكذلك المسمى 

بجمع المؤنث السالم كعرفات، وأذرعات، وكذلك من نحو هيهات، اسم الفعل 

ختوم باأللف والتاء، هيهات اسم فعل ليس جمًعا باأللف والتاء ولكنه يف الم

 التقدير، قالوا: كأنه جمع )هيهية( فعللة فجمعت على )هيهات(.

فجمع المؤنث السالم وما يضاهيه مما ذكرنا حكمها واحد، األكثر أن تقف 

ناده، وواله، عليها بالتاء والقليل أن تقف عليها بالهاء وهذا مسموٌع فيها كـــ )ه

وعرفاه، وهيهاه(، وذكرنا قبل قليل أن اإلمام الكسائي من القراء السبعة وقف على 
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 هيهات بالهاء فقال: هيهاه. 

 : ْ  قال ابن مالِّ

 َوَغْير  َيْ ِن بِاْلَعْكِء اْنَتَمى

يعني أن جمع المؤنث السالم، هذا األول، وما ضهاه، هذا الثاين عكس االسم 

اء التأنيث، فاالسم المفرد المختوم بتاء التأنيث فيه الوجهان، إال المفرد المختوم بت

أن األكثر الوقوف بالهاء، وجمع المؤنث السالم وما ضهاه، فيه الوجهان: إال أن 

 األكثر الوقوف بالتاء.

نعم الوجهان جائزان، إال أن المفرد كفاطمة، الوقوف بالهاء كثير والوقوف 

السالم كـــ )فاطمات( فالوقف بالتاء أكثر، والوقف  بالتاء قليل، أما جمع المؤنث

 بالهاء هو األقل أو النادر.

هذا نادر قليل ليس كالوقف على االسم المفرد المختوم بالتاء، تاء التأنيث 

الوقوف عليه بالتاء كــ )فاطمت( أكثر من )هنداه( وإن كان جميًعا يشرتكان يف 

 هد كثيرة متنوعة.القلة، لكن )فاطمت( أكثر، وجاءت يف شوا

هذا الباب بعدة أبيات يتكلم فيها على  ثم بعد ذلك سيختم ابن مالك 

 .د ا ة  اُّ السكع عند ال قامسألة واحدة، وهي: 

 بعد الصالة. -إن شاء اهلل–إن كان من سؤال أو نختم الدرس ونكمل 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : فمازال الكالم موصول على باب الوقف، ثم قال ابن مالك 

َعةل  ةْكِع َعَلةى اْلِ ْعةِل اْلم   َوِقْا بَِ ا اْلسَّ

 

ِ  آِخةةةةرض َكةةةةَأْعِط َمةةةةْن َسةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةة

 َ ْتِمةةةا فِةةة  ِسةةةَ   َمةةةا َكةةةِع َأْو  َوَلةةةْيَء  

 

ْوِمةةةةا َفةةةةَراِ  َمةةةةا َرَعةةةةْ ا    َكَيةةةةِع َمْ ز 

   ْ ِِ ةة    َْ ةةرَّ ةة  اٍْسةةتِْ َ اِم إِْن ج 
 َوَمةةا فِ

 

ةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةا اْلَ ةةةةةةا إِْن   َألِ  

 َوَلةةْيَء َ ْتِمةةا فِةة  ِسةةَ   َمةةا اْنَخَ َعةةا  

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ َمةةةا اْقَتَعةةة   َِ  ىبِاْسةةة ض َك

ةةةةْل َمةةةةا    َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

بََّمةةةةا َأْعَ ةةةةى َلْ ةةةةو  اْلَ ْصةةةةِل َمةةةةا    ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةِا َنْرةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةا م 

على الوقف هباء السكت، أي زيادة هاٍء ساكنٍة يف  تكلم يف هذه األبيات  

آخر الكلمة الموقوف عليها عند الوقف، نحو الوقف على كتابي، تقول: )كتابيه( 

 أو الوقف على قول ما هي، تقول: ما هيه، كما ورد يف القرآن الكريم.

قف، وهي تزاد وهاء السكت من خصائص الوقف، يعني ال تأيت إال عند الو

لوظيفة لفائدة، تزاد لبيان ما يف آخر الكلمة من حركٍة أو حرف، لتبين آخر حركة، 
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أو آخر حرٍف يف الكلمة، فهي على ذلك عكس همزة الوصل التي تزاد يف أول  

الكلمة من أجل النطق بالساكن، وهاء السكت تزاد يف آخر الكلمة عند الوقف 

 لماذا؟ 

)ما هي( كيف تبقي الفتحة على الياء يف )ما هي( يف  إلبقاء الحركة يف الوقف،

السؤال؟ تأيت هباء السكت تقول: )ما هيه( فأبقيت الحركة، وهاء السكت ال تلحق 

حركة إعراب، ولذا هي تلحق المازين الذي على حرٍف واحد، نحو: )كتابيه( وياء 

تاب المتكلم على حرٍف واحد، وكذلك )سلطانيه(، وتقول يف لوقف على )الك

 لي( يجوز أن تأيت هباء السكت فتقول: )كتاب ليه(.

وعند السؤال تقول: )لمه( ومن ذلك قول بعض العامة اليوم )إيوه( للجواب، 

فــ )إيوه( يف الجواب أصله: )إي واهلل( إي حرف جواب، كقوله: )إي وربي( أي 

يت أجل وربي، فاألصل )إي واهلل( ثم ُحِذف المقسم به وهو لفظ الجاللة وبق

 الواو وحدها، فزيدت هاء السكت عند الوقف، فصارت )إي( )إيوه(.

وتلحق هاء السكت أيًضا المبني المختوم بحرف علة، المبني الذي يف آخره 

حرف علة، نحو: )هو( الضمير يجوز أن تقف عليه فتقول )هوه( وكذلك )هي( 

 (ڍ ڌ ڌ ڎ)تقول: )هيه(، ومن ذلك ما ورد يف القرآن الكريم: 
، َفما إِن   ِال  َله  َمن ) ◙، قال حسان [10رعْ:الِا] َرعَرَ  فينا الر الم  َْ إِيا ما 

َ َ  (؛ أي )من هو(.  

نَّْه وقال عبد اهلل بن قيس الرقيات: ) ْمنَنِ  َوَأل  م    َباِح َ ل  َكَر الَعَ اِيل  فِ  الصَّ

هْ  : إِنَّ ْلع   ِ ، َف ََ ْلَن: َشْيبع َقْد َعاَلَي َوَقْد َكبِْر  ِ ، ٍبد من شيب فدعةةن وٍ ْ لن َوَ 

 (.مالمكنه

األصل: )يلمنني وألومهن( ثم زاد الهاء فقال: )وألومهنه(، وكذلك يف البيتين 
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 اآلخرين.

ومن ذلك، قول بعض العامة كجواب: )إيه( يف األصل حرف الجواب: )إي( 

بمعنى أجل، فلك أن تقف عليه فتقول )إي( ولك أن تأيتَّ هباء السكت فتقول 

 يه(.)إ

وتلحق هاء السكت أيًضا المبني بناًء أصلًيا ال عارًضا، نحو )كيف أصبحت(  

تقف لك أن تقول كيف، أو )كيفه(، أين تسكن، تقف فتقول: أين أو )أين(، وكل 

 هذه المواضع التي ذكرناها من قبل وهي ثالثة مواضع، تدخل يف قول ابن مالك: 

ةةةةْل َمةةةة  ا َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

نعم كلها مبنيات بناًء الزًما، وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل، الذي ُحِذف من  

آخره حرف العلة، هناك الفعل الناقص المختوم بحرف علة، ثم إن حرف العلة قد 

 ُيحذف لجزٍم أو لبناٍء.

ر أعطي زيًدا مااًل، فإذا وقفت لجزٍم نحو: لم يعطي زيد شيًئا، بناء كما يف األم

على هذا الفعل المعتل اآلخر الذي ُحِذف منه حرف العلة جاز أن تقف بال هاء 

سكت، وتقول: زيٌد لم ُيعط، وتقول: )يا زيد أعط(، ويجوز أن تأيت هباء السكت، 

وتقول: )زيٌد لم يعطه( وأعطه، ال تريد هاء الضمير، وإنما تريد هاء السكت، 

لم يعطي مااًل ألحد، ثم أردت أن تقف، تقول: )زيد لم يعط(، أو )زيٌد تقول: زيٌد 

لم يعطه(، إذا أردت أن تبين الكسر الموجود على الطاء تقول يعطه، تريد هاء 

 السكت، ال تريد الضمير.

ومثل ذلك: لو قلت: )لم أغزو هذه السنة( ثم وقفت تقول: )لم أغز(، أو )لم 

 ل يف الوقف: )لم أرم( أو )لم أرمه(.أغزه(، ولم أرمي بالسهم، فتقو

وتقول: لم أخشى زيًدا، فتقف فتقول: )لم أخش(، أو )لم أخشه( وهكذا، 
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 وهذا هو قول ابن مالك:  

َعةل  ةْكِع َعَلةى اْلِ ْعةِل اْلم   َوِقْا بَِ ا اْلسَّ

 

ِ  آِخةةةةرض َكةةةةَأْعِط َمةةةةْن َسةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةة

على أن ؛ [259البِرة:] (ى ىائ): قالوا ومن ذلك قوله  

األصل يتسنى بألف ثم دخل الجازم لم، فُحِذف األلف، فتقول عند الوقف: )لم 

: -تعالى-يتسن( أو تأيت هباء الوقف: )لم يتسنه( قالوا: ومن ذلك قوله 

؛ لك يف الوقف يف اللغة أن تقول يف الوقف [90ا نعام:] (ۇئ ۆئۆئ)

ده( على أن الهاء على )اقتدي بزيد( تقول: )اقتد( أو تأيت هباء السكت: )اقت

 للسكت، وليست ضميًرا.

وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل الباقي على حرٍف واحد، الذي ُحِذفت حروفه 

ولم يبقى منه إال حرٌف واحد، كقولك: )ِق نفسك النار(، أو )ِع الدرس(، أو )ِف 

 بالعهد(، فتقف فتقول: )قه، أو عه، أو فِه(.

  وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل الباقي
َّ

على حرفين أصلٍي وزائد، لو بقي

الفعل بعد الحذف على حرفين أحدهما أصلي واآلخر زائد، نحو: )لم يِف زيٌد 

 بعهده(، يِف هذا مضارع )وىف(، واو وفاء وألف.

يف المضارع نقول: )يِف( فحذفنا الواو، إًذا الواو وهي أول الكلمة يعني فاء 

جازم )لم يف( فحذفت الياء وهي ياء الكلمة ُحذفت يف المضارع يِف، ثم دخل ال

 الفعل حينئٍذ )يف( على حرفين، لكن أحدهما زائد واآلخر 
َّ

الم الكلمة، فبقي

 أصلي.

وكذلك: )لم يِع ما أقول( فتقف على ذلك فتقول: )لم يفه( أو )لم يعه( هباء 

 السكت.

وتدخل هاء السكت أيًضا على )ما( االستفهامية إذا ُجرت وحذف ألفها، 
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 أن ألف االستفهام إذا ُجرت وجب حذف ألفها، سواٌء كان الذي جرها وسيأيت

 ، ) فيم قلت ذلك(، )عم تبحث(.[1النبأ:] (ٱ ٻ)حرف جر نحو: 

 فتقف فتقول: )عم( أو هباء السكت )عمه(، )فيم( أو هباء السكت: )فيمه(.

اء أو كان الجار اسًما مضاًفا، كقولك: )قراءة مه( أو )اقتضاء مه(، تريد اقتض

ماذا، وقراءة ماذا؟ األصل قراءة ما، ثم حذفت األلف ألهنا وقعت مضاًفا إليها، 

 وأتيت هباء السكت فقلت: )قراءة مه(، سيأيت تفصيٌل لذلك عند شرح البيت.

 فعرفنا أن هاء السكت تدخل يف مواضع كثيرة.

 ما حكم زيادة هاء السكت؟ الوجوب أم الجواز؟ السؤال  نا:

يادة هاء السكت عند الوقف جائزة، إال يف ثالثة مواضع ز :ال  اب عن يلِّ

 فت ب  اُّ السكع يف ْالْْ م ااع: فتجب، 

الفعل الباقي على حرف، كــ )ِق نفسك(، إذا أردت أن تقف  :الم اع ا ول

 على هذا الفعل الباقي على حرٍف واحد، يجب أن تأيت هباء السكت، فتقول: )قه(.

الفعل الباقي على حرفين   اُّ السكع: الم اع الراين من م ااع وج ب

أحدهما أصلي واآلخر زائد: كـــ لم يفي زيٌد بعهده، إذا أردت أن تقف يجب أن 

 تقول: لم )يفه(.

 :   ِ ل ابن مالِّويف هذين الموضعين 

 َوَلةةةْيَء َ ْتِمةةةا فِةةة  ِسةةةَ   َمةةةا َكةةةِع َأْو 

 

ْوِمةةةةا َفةةةةَراِ  َمةةةةا َرَعةةةةْ ا    َكَيةةةةِع َمْ ز 

خول هاء السكت حتًما أي واجًبا إال فيما كان يف قولك: )ِع( أي يقول: ليس د 

 الفعل الباقي على حرف، أو )يِع( أي الفعل الباقي على حرفين أصلٍي وزائد.

)ما(  :والم اع الرالَ من م ااع د ا ة  اُّ السكع وج ِبا يف ال قا
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إذا أضيفت  االستفهامية إذا أضيفت إلى اسٍم وُحِذف ألفها، مع )ما( االستفهامية 

 إلى اسٍم وُحِذف ألفها.

كقولك: قراءة )مه( لو وصلت تقول: )قراءة ما يا زيد تريد(، فإذا وقفت تقول: 

 )قراءة مه(، صارت )ما( مضاًفا إليها، أضيف ما قبلها إليها، فصارت مضاًفا إليها.

مثل قراءة )مه( أفصلها بما تشاء، )قراءة ما يا زيد تريد(، )قراءة ما تريد( 

فصله، ولك أن تقول أيًضا: )ما جيء ما جئت(، األصل )جئت مجيء( ماذا؟ أ

)جئت مجيء ما(، ثم إن االستفهام كما هو معروف له الصدارة، فيجب أن يتقدم 

هو وما أضيف إليه، فقلت: )مجيئ ما جئت( يعني جئت أي مجيء؟ جئت مجيء 

 ماذا؟ جئت ما جئت، مجيًئا ما جئت، يعني جئت مجيء ماذا؟ 

 (.83:23@) لب: ا

ت بحرٍف أو إضافة  الشيخ: كيف؟ نعم حذف ألف )ما( االستفهامية إذا ُجرَّ

 ...واجب، وسيأيت شرح ذلك، أما

 (.83:39@)  الب:

بال ألف إذا ُحِذفت ألفها وجوًبا ُتحذف يف الرسم لما قلنا قبل قليل،  الشيخ:

 ألهنا ال تنطق ال وصاًل وال وقًفا فُتحذف، الميم فقط.

هنا حينئٍذ تتصل بما قبلها، ألن الكلمة على حرف واحد ال تستقل بنفسها، إال إ

 (ٱ ٻ)لو قلت مثاًل )فيم قلت ذلك؟( تكتب: فاء وياء وميم متصالت، مثل 
 ، عين وميم، )عم( متصالت ببعضهما.[1النبأ:]

 (.84:25@)  الب:

 كيف؟ ال تتصل بالحرف أما باالسم ال تتصل، )قراءة ما( وحدها، الشيخ:
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 )قراءة ما تريد(.

 (.84:49@)  الب:

 تحذف األلف ألن حذفها واجب. الشيخ:

قلنا الموضع الثالث لزيادة هاء الوصل وجوًبا مع )ما( االستفهامية إذا أضيفت 

 : وُحِذف ألفها، ويف ذلك يقول ابن مالك 

 َوَلةةْيَء َ ْتِمةةا فِةة  ِسةةَ   َمةةا اْنَخَ َعةةا 

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ    َِ  َمةةةا اْقَتَعةةةى بِاْسةةة ض َك

إًذا فزيادة هاء السكت عند الوقف تكون وجوه يف ثالثة مواضع على ما قرره  

أما الموضع األول والثالث، فمتفٌق عليهما، وأما الموضع الثاين  ابن مالك 

وهو زيادة هاء السكت وجوًبا مع الفعل الباقي على حرفين أصلٍي وزائد، 

 ليست واجبة.فالصحيح أن زيادة هاء السكت جائزة و

أن القراء أجمعوا على الوقوف على نحو )لم أك(، )ومن  والدليل على يلِّ:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )، [20مر  :] (ۀ ہ ہ): -تعالى–تق( يف قوله 

؛ بال هاء سكت، يقفون بال هاء سكت، فدل ذلك على أنه جائٌز [9غافر:] (ڤڤ

 ال واجب.

 (.86:36@)  الب:

 الفعل على  الشيخ:
َّ

حرٍف واحد، كــ )ِق نفسك( والموضع األول إذا بقي

 الثاين: )ما( االستفهامية إذا ُجرت باسٍم وُحذف ألفها.

 (.87:00@)  الب:

ال إذا جرت بحرف فدخوا هاء السكت جائز، كل ذلك سيأيت، األول  الشيخ:

ننتهي من الشرح ألن األسئلة قد تأيت إجابتها، هذا كله ما انتهينا من الكالم على 
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 ى اآلن.هاء السكت إل 

 :  وأما ق ل ابن مالِّ

  ْ ِِ ةة    َْ ةةرَّ ةة  اٍْسةةتِْ َ اِم إِْن ج 
 َوَمةةا فِ

 

ةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةا اْلَ ةةةةةةا إِْن   َألِ  

يقول إن ما االستفهامية يجب حذف ألفها إذا صارت يف محل جر، سواٌء  

، األصل )عن ما(، ونحو: )مم [1النبأ:] (ٱ ٻ)سبقت بحرف جر نحو: 

 ن ما( أو )عالم تتحمل الضيم( أي )على ما(.تخاف( أي )م

وُحذفت ألف )ما( االستفهامية وجوًبا ألهنا يف محل جر، بحرف جر، أو 

ُجرت بإضافة اسٍم إليها، نحو: )قراءة ما تقرأ(؛ أو قراءة ما أقرأ، إذا قيل لك إقرأ، 

ة حدر، أم أقرأ فتقول: قراءة ما أقرأ، يعني قراءة ماذا أقرأ، أقرأ قراءة ماذا؟ أقرأ قراء

 قراءة ترتيل، أم أقرأ غير ذلك، فرتيد: )أقرأ قراءة ما(.

ثم ُقِدم االستفهام مع ما أضيف إليه ألن له الصدارة فتقول قراءة ما أقرأ، ثم 

حذفت األلف وجوًبا، فقلت: قراءة ما أقرأ، وتقول: )ملعب ما تريد( إذا أقيل لك: 

يد ملعب ماذا؟ ملعب تراب، ملعب زرع، )أريد ملعًبا(؛ أي تريد )ملعب ما( أي تر

 ماذا؟ ونحو ذلك: مجيء ما جئت، أي جئت مجيء ماذا؟ 

(؛ أي اقتضى اقتضاء ماذا؟ اْقَتَعى َما اْقتَِعاَُّ ومن ذلك مثال ابن مالك: )

 اقتضى اقتضاء يسر أم عسر، أم تعجيل أم مطل؟ فهو استفهام ألن ما استفهامية.

؛ بال هاء، فقالوا: [1النبأ:] (ٱ ٻ)له: وقد وقف القراء على )عم( يف قو

)عم( سوى البزي عن ابن كثير وهو من السبعة، ويعقوب وهو من العشرة بخلٍف 

 عنهما.

فوقفا عليها هباء السكت، )عّمه(؛ إًذا حذف األلف من )ما( االستفهامية 

 المجرورة واجب، سواء جرت بحرٍف أو باسٍم، باسٍم أي باإلضافة.
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على ما قاَم  شتمن  : )◙ ضرورة الشعر كقول حسان وقد تبقى األلف يف

، كخنز رض ْمرَغ يف رما ِ   (؛ فقال )على ما( أثبت األلف فهذه الضرورة.ل ي ع

وهنا مسألة يف هاء السكت، ما حكم الوقف على هاء السكت، يعني إذا زدت 

 هاء السكت فهل يجب أن تقف حينئٍذ عليها أم يجوز أن تصل الكالم.

هاء السكت من خصائص الوقف، وال تأيت إال يف الوقف، هذا  هذا اإلشكال

األصل فيها، إنما تزاد هاء السكت يف الوقف فقط وهي من خصائص الوقف، 

وكان الواجب حينئٍذ أن يوقف عليها بالسكون أال يوصل الكالم بعدها، لكن جاء 

 يف المسموع وصل الكالم بعدها.

 (ڍ ڌ ڌ ڎ): -تعالى-ه وأكثر ذلك أن تبقى ساكنة، ومن ذلك قول
 ؛ الوقف هنا ليس بواجٍب عند القراء.[11الِارعْ:] (ڈ ڈ)، [10الِارعْ:]

 لك أن تقف ولك أن تصل، وكذلك يف هاءات السكت كلها يف القرآن،

 (ۇئ ۆئۆئ ۈئ)، [47الدخان:] (چ)، [29الحاقْ:] (ىئ)
؛ فالوقف هنا ليس بواجب عند [259البِرة:] (ى ىائ ائ)؛ [90ا نعام:]

اء لك أن تقف ولك أن تصل، مع أن الهاء هنا هاء السكت، فكان القياس أن القر

يوقف عليها، لكن جلبت الواو ثم ُوِصل الكالم وسيأيت يف البيت األخير أن هذا 

 يسمى الوصل بنية الوقف، نويت أن تقف ثم وصلت، فحدث أو اجتمع ذلك.

ْن َقْلب ه  َواقد ُتضم هاء السكت يف الشعر، الستقامة الوزن، نحو: ) َ  مم  َ ر  َقْلبا

(؛ وقلباه الهاء هنا للسكت وليست ضميًرا، ومع ذلك وصل الكالم، وضم َشبِ   

 الهاء، فهذا من ضرائر الشعر، فهذا ما يتعلق هباء السكت.

 هل فيها من سؤال؟ 
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 (.94:42@)  الب: 

إذا نحن قلنا إن هاء السكت تجب يف )ما( االستفهامية إذا ُجرت باسٍم،  الشيخ:

 جرت بإضافة، أما إذا جرت بحرف جر، فهاء السكت معها جائزة ليست واجبة.

 (.95:30@)  الب:

 إلًها، إال البزي ويعقوب، على أن هاء السكت جائزة ليست واجبة. الشيخ:

 : هذا الباب بقوله، ال بل قبل ذلك قال  ثم ختم ابن مالك 

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَاأ ِ    ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  ْ ةةةةَ  َشةةةة

ما زال الكالم على هاء السكت، يقول يف هذا البيت، سبق أن هاء السكت ال  

تلحق حركة إعراب، وال تلحق حركة بناٍء تشبه حركة اإلعراب، بل ال تلحق إال 

يف حركة البناء الالزم المستديم، حركة البناء األصلي الدائم المستديم، وهذا قوله 

( يعني هاء السكت مع المبني على حركة بناًء مستديًما يستحسن المدام استحسنا)

 اإلتيان هباء السكت.

حركة البناء العرض، البناء إما بناء دائم  والمرا  بحركْ البناُّ غير الدا مْ:

أصلي، أو بناء عارض، فالبناء الدائم الذي ال يفارق الكلمة، الكلمة مبنية دائًما، 

ائر وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة، وأسماء االستفهام سوى مثل الضم

 )أي( واألسماء الشرط سوى )أي( إلى آخره.

هذه بناؤها بناء دائًما ما يمكن أن تأيت معربًة قط، وأما المبني بناًء عارًضا فهي 

 التي تبنى يف أحوال، وتعرب يف أحوال، مثل الظروف.

د تبنى على الضم إذا قطعت عن اإلضافة، مثل األصل فيها أهنا معربة، لكنها ق

)من قبل ومن بعد، ومن تحت، ومن فوق، ومن علو، ومن أسفل( وكذلك يف 

النداء، قد يبنى المنادى إذا كان مفرًدا معرًفا مثل يا محمد يا رجل، وكذلك اسم 
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ات، )ال( النافية للجنس قد ُيبنى إذا كان مفرًدا، مثل: )ال رجَل يف البيت( هذه مبني

 ولكن بنائها عارض.

  ِ ل ابن مالِّ: 

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا  َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

يعني ال تلحق المبني على حركة بناًء عارًضا، إال شذوًذا، جاء ذلك يف قول  

دث عن الشاعر: )يا رب يوم لي ال أضلله أرمض من تحتو واضحي من علو(؛ يتح

شدة الحرارة، )أرمض من تحتو( أي من تحت، )واضحي من علو( يعني من 

 أعالي.

)فألصل وأضحي من علو(؛ مبني على الضم، ظرف ُقطِع عن اإلضافة، ثم أيتَّ 

هباء السكت فقال: من علو، فألحق هاء السكت بالمبني بناًء عارًضا وهذا شاذ، 

 بناًء دائًما. ألن األصل أن هاء السكت ال تلحق إال المبني

 بعد يلِّ أر د أن ْتأمل  ِ ن البيتين، قال في ما ابن مالِّ: 

ةةةةْل َمةةةةا   َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

ين يف المعنى، معناهما متقارب أو واحد، يقولك إن هاء ستجدوهنما متقارب 

السكت تلحق المبني بناًء مستديًما، ولذلك سقط البيت األول منهما يف كثير من 

حذفه يف أثناء إصالحه  نسخ األلفية، وثبت يف بعضها، فكأن ابن مالك 

 وتغييره لأللفية.

ونقول خالصة  بعد كل ذلك يف هاء السكت نلخص الكالم على هاء السكت،

  أن ا ْلحق ْالْْ أشياُّ:هاء السكت 

الفعل الناقص المحذوف اآلخر، وهي معه جائزة، إال أن بقي بعد  :ا ول
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 الحذف حرف واحد، كـــ )ِق( فهي معه واجبة. 

مع ما االستفهامية المجرورة، فإن جرت  :الم اع الراين ل اُّ السكع

 هي معه واجبة.بالحرف فهي معه جائزة، وإن جرت باإلضافة، ف

كل اسٍم مبنٍي على حركة بناًء دائًما، نحو هو، وهي معه  :الم اع الرالَ

 جائزة.

 هذه خالصة هاء السكت.

 هذا الباب، فقال:  إًذا ننتقل بعد ذلك إلى ما ختم به ابن مالك 

بََّمةةةةا َأْعَ ةةةةى َلْ ةةةةو  اْلَ ْصةةةةِل َمةةةةا   ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةِا َنْرةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةا م 

يقول: قد ُيعطى الوصل حكم الوقف، فتصل الكالم مع معاملة آخر الكلمة  

معاملتها يف الوقف، تصل الكالم لكن تعامل خر الكلمة كما تعاملها يف الوقف، 

فأنت وصلت بنية الوقف، إما بالتسكين وإما بالروم، أو باإلشمام أو بالتضعيف أو 

ال تكون إال يف الوقف،  بالنقل، وكذلك اجتالب هاء السكت ألن هاء السكت

 وهذا كثيٌر يف النظم أي يف الشعر.

ولكنه يف النثر قليل، فمن مجيئه يف النثر ما سبق من وصل الكالم مع هاء 

 (ڈ ڈ) ،[10الِارعْ:] (ڍ ڌ ڌ ڎ): -تعالى-السكت، كقوله 
؛ قالوا إنه وصل الكالم بنية الوقف ألن هاء السكت ما جلبت إال عند [11الِارعْ:]

الوقف، وكذلك األمثلة والشواهد األخرى التي ذكرناها من هاء السكت من نية 

 القرآن الكريم.

: -تعالى-قال: ومن ذلك أيًضا من الوصل بنية الوقف قراءٌة لقوله 

؛ بإسكان سبأ، وجئتك من سبأ بنبإٍ، وقيل إهنا [22النمل:] (ی ی ی ی)

 من الوصل بنية الوقف.
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وممايت، بإسكان الياء، ووصل بنية : ومحياي ومن ذلك قراءة نافع 

ْد َخِشيع  َأْن َأَر  ِجَدب ا يف الوقف، وما جاء من ذلك يف الشعر، قول الراجز: ) َِ َل

(؛ يعني عاِمنَا يا َبْعَد ما اْخَصب ا، كأنه السيل إيا استحبا أو كالحر ق وافق الِصبا

ه، فقال القصب، القصب بمعروف قصب السكر، إذا كان جاًفا فالنار تسرع في

 القصب.

ثم شدد الباء، شدد الباء عند الوقف أو بعد الباء شيء؟ بعد الباء ألف البدل إما 

ألف البدل عن التنوين أو بدل أو ألف اإلشباع، بل هي ألف اإلشباع ألن الكلمة 

معرفة بــ أل، فالكلمة هنايتها ليست الباء حينئٍذ لو قال: وافق القصب لقلنا وقف 

ندا جاء بعد كلمة شيء، وهو ألف اإلشباع لم تكن الباء آخر بالتضعيف، لكن ع

 الكلمة.

فكيف أشبع هنا والباء ليس آخر الكلمة الموقوف عليها؟ قالوا: إنه وصل بنية 

الوقف، يعني نوى أن يقف على الباء فيقول: فالقصب، أو وافق القصب، ثم وصل 

الحكاية من قول الشاعر:  اإلشباع، فقال القصبا، ونحٌو من ذلك ما سبق لنا يف باب

(؛ فسبق يف باب الحكاية )أْ ا نارب فِلع من ن أنت  فِال ا ال ن قلع عم ا ظالما

أن الحكاية من ال تكون إال بالسكون، يجب أن تقف عليها ألنه استفهام، يحذف 

الشيء فتقول: )من( أو تقول )منان( إن كانوا اثنين، أو تقول منون، تسأل ما تصل، 

بت الحكاية، وتعود إلى أسلوب االستفهام المعتاد، تقول: من هم؟ لو وصلت ذه

 أو من؟

فهذا الشاعر حكى، قال: )منون( فكان يجب أن يقف بالسكون لكنه وصل، 

فقال: )منون( فوصل بنية الوقف، يعني نوى أن يقف يقول: )منون( ثم وصل 

 وأبقى الكالم على ما هو عليه يف الوقف، فوصل بنية الوقف.

اية الباب لكن أحب أن أختم بمسألة قد تكون مفيدة وسبق ذكرها، وهو هذا هن
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؛ فخرجناها قبل قليل على أن [259البِرة:] (ى ىائ): يف قوله  

 : [259البِرة:] (ى ىائ)الهاء هاء سكت، واآلية فيها ثالثة أقوال يف 

أن أصل الفعل يتسنى، من السنة، واحدة السنوات، فالم الكلمة  الِ ل ا ول:

 او بداللة السنوات سنة محذوفة الواو محذوفة الالم.و

ما الالم التي ُحذفت من سنة، هي الواو ألهنا عادت السنوات، فعندما جاء 

الفعل يتسنى، هذه األلف التي هي الواو، ستسنو، ثم قلبت الواو إلى ألف صارت 

 يتسنى.

 ى)فلما دخل الجازم ُحِذف األلف، وجلبت هاء السكت للوقف، فقيل: 

؛ هذا قول مربد وغيره وعلى ذلك تكون الهاء يف اآلية هاء [259البِرة:] (ىائ

 سكت.

أن أصل الفعل يتسنى من السنه واحده يف السنهات، فالم  الِ ل الراين يف اآل ْ:

الكلمة هاء، ألن كلمة السنه المها محذوفة، سين نون ثم الالم محذوفة، والهاء 

 للتأنيث.

الالم المحذوفة الواو، بداللة السنوات، وبعض  واألكثر عند العرب أن هذه

 العرب يجعل الالم المحذوفة هاًء، ويجمع السنه على سنهات.

وإذا كانت الالم المحذوفة هاًء ثم أخذت الفعل منه، قلت يتسنه، زيد يتسنه يف 

كذا، فلما دخل الجازم سكن آخر الفعل وهو الهاء، فقال: لم يتسنه، إًذا فعل 

 جزمه سكون الهاء.مجزوم وعالمة 

 فعلى ذلك الهاء ال تكون هاء سكت بل تكون حرف أصلي يف الكلمة.

أن أصل الفعل يتسننن، بثالث نونان من الحمأ المسنون، يعني  الِ ل الرالَ:
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كلمة مسنون، فاجتمع ثالثة نونات فقلبت النون الثالثة ألًفا، فقيل يتسنه، وهذا 

ات، نحو يتظننن، تقول العرب يتظنى، يحدث يف األفعال المختومة بثالثة نون

بمعنى يتظننن، فصار الفعل يتسنه ثم دخل الجازم فحذفت األلف للجزم وأيتَّ هباء 

 السكت فقيل لم يتسنه، فالهاء هاء سكت.

؛ تكون الهاء هاء سكت على [259البِرة:] (ى ىائ): -تعالى-إًذا قوله 

ح هذه األقوال هو القول قولين: وتكون هاًء أصلية ليست للسكت على قول، أرج

 األول أن الفعل يتسنى ثم القول الثاين أن األصل يتسنه، وأما الثالث ففيه بعد.

؛ معناه لم يتغير بمرور السنوات، هذا آخر [259البِرة:] (ى ىائ)وقوله: 

الكالم على هذا الباب باب الوقف وهو كما سبق يف أوله آخر باب من أبواب 

ذلك ابتداًء من اإلمالة فالتصريف إلى آخر األلفية هي  النحو، وجميع األبواب بعد

 أبواٌب تصريفيٌة أي صرفية خالصة.

يف األسبوع القادم سنتكلم على باب اإلمالة،  -إن شاء اهلل-ويف الدرس القادم 

بيٍت من األلفية، يبقى منها  900نكون قد انتهينا من  -إن شاء اهلل–فإذا انتهينا منها 

 يف الفصل القادم، يف الفصل الدراسي القادم. -اء اهلل تعالىإن ش–مائة ننهيها 

 واهلل أعلم.

 هل لكم من سؤال يا إخوان؟

 (.114:41@)  الب:

 األصل يف الكالم على هاء السكت. الشيخ:

 (.114:56@)  الب:

قلنا الوجوب ثالث حاالت عند ابن مالك، لكن ضعفنا حالة من هذه  الشيخ:
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 على ح 
َّ

رٍف أصلٍي وزائد، فإًذا يبقى حاالت الوجوب حالتين الحاالت، إذا بقي

 فقط.

نحن بعد ما تكلمنا على هاء السكت بالتفصيل، لخصنا الكالم على هاء 

السكت قلنا أن خالصة الكالم على هاء السكت أهنا تدخل على الفعل الناقص 

 الفعل على حرٍف واحد كــ )ِق( فدخولها 
َّ

المحذوف اآلخر جواًزا إال إن بقي

 اجب.و

أهنا تدخل على )ما( االستفهامية، المجرورة، فإن جرت  الم اع الراين:

 بحرف فدخولها جائز، وإن جرت باإلضافة فدخولها واجب.

الموضع الثالث: أن تدخل على كل اسٍم مبنٍي على حركة بناًء دائًما، مثل هو 

 )هوه(، هذه الخالصة.

 (.116:12@)  الب:

سنون، الحمأ المسنون قد يكون فيه مناسبة يف نعم كونه من الحمأ الم الشيخ:

المعنى، وهذه المناسبة أيًضا موجودة يف القولين اآلخرين، ألهنما من السنة، 

والمعنى أنه لم يتغير بمرور السنوات، لم يتغير مسٌن، بمرور السنوات من السنة، 

 فالمعنى موجود يف كل األقوال، إال أن القول األول والثاين قياسيان.

أن األصل يتسنن ثم قلبت النون ألًفا نعم هذا وارد، قلنا مثل  :لِ ل الرالَوا

يتظننن يتظنى، لكنه قلب، ودائًما الحمل على الكثير القياسي أفضل من الحمل 

على القليل فضاًل عن الضعيف أي ال ُيحمد على القليل أو على الضعيف إال إذا 

تتجه إلى األوجه القليلة، فإذا لم يستقبل لم تجد وجًها قوًيا كثيًرا منقاًسا، حينئٍذ 

 األمر لك على األوجه القليلة تلجأ إلى األوجه الضعيفة.

 (.117:54@)  الب:
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 سنوات طويلة، ومع ذلك أكله  الشيخ:
َّ

بمعنى لم يتغير بمرور السنين، ألنه بقي

 وشربه لم يتغير.

 (.118:15@)  الب:

 الفعل على حرفين أصليين  الشيخ:
َّ

فحينئٍذ ال يأخذ هذا الحكم، وإنما إذا بقي

إذا كان مثل هنا، وقلت فيه لم )ينه( صار على ثالثة أحرف ياء ونون وهاء، وُحِذف 

 منه آخره المعتل، فيكون كحكم الفعل الناقص المحذوف اآلخر.

يعني مثل لم يعِط، فدخول الهاء جائزة، لكن لو قلت مثل: قف من وقف قف، 

 على حرفين أصلي
َّ

ين، فال تدخل هاء السكت عليه، ألن هاء السكت ال هذا بقي

تدخل على ساكن، قلنا هاء السكت إنما تدخل لبين الحركة أو الحرف، وقف 

 ساكنة، فما تدخل عليه.

 (.119:52@)  الب:

هذا آخره ألف، واأللف ُحِذفت للجزم، إًذا فعل ناقص محذوف  الشيخ:

فاءه وقف، هذا ُحِذف اآلخر، بخالف قف فآخره ليس محذوًفا، المحذوف 

 الثاين والثالث، وآخره ساكن، وهاء السكت ال تدخل على 
َّ

الحرف األول وبقي

 ساكن.

وإن قلت كيف دخلت على ياء المتكلم يف كتابي، فنقول: )كتابيه(، قلنا ياء 

 المتكلم يجوز فيها اإلسكان ويجوز فيها الفتح.

والفتح هو األصل، فإذا  تقول: هذا كتابي يا محمد، وهذا )كتابيه( يا محمد،

 أردت أن تبين الفتح تدخل هاء السكت يف كتابيه، نعم.

السؤال يف الدرس فقط يا أخي النحو بعد الدرس، ألن الدرس مسجل اآلن 

 فبعد الدرس.
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 (.121:10@)  الب: 

تريد أن تقول هل ُيقاس أو ال يقاس؟ هل هو قياسي أو هو خاص  الشيخ:

 للتخريج؟

 (.121:27@)  الب:

الوصل بنية الوقف بعض صوره جائزة، وبعض صوره سماعية، فمن  لشيخ:ا

صوره الجائزة: وصل الكالم مع هاء السكت، لورودها يف القرآن الكريم، من 

 صورها الجائزة.

لورودها يف الكالم الفصيح بكثرة، وأعاله القرآن الكريم، ومن صوره الجائزة: 

ترتجل الكالم ارتجااًل الخطيب أو  الوصل بنية الوقف يف الكالم المرتجل عندما

المتكلم هو الذي قد ينوي الوصل ثم يقف، أو قد ينوي الوقف ثم يصل، ألنه 

يرتجل الكالم ارتجااًل فتجدونه يف الكالم كثيًرا ويريد مثاًل أن يقول: جاء محمد ثم 

يف آخر جملته يشعر أن محمًدا هذا ليس واضًحا قد يلتبس األمر بمحمد آخر، 

 أن يأيت بصفٍة له توضحه.فيريد 

فيقول جاء محمد الكريم، فيصل بنية الوقف، أراد أن يقف ثم وصل 

واالرتجال له أحكامه، ولهذا يجوز له أن يمد مده تسمى مده التذكر، لو أراد أن 

يقول مثاًل سافر محمد، قال: )سافر( ثم نسي هل هو محمد أو علي، يقول: 

 يف كتب النحو.)سافراااا محمد( هذه المده موجودة 

لو عدتم إلى المغني مثاًل يف األلفات، ألف التذكر مثل: سافراااا محمد تتذكر، 

 يف النحو ذلك.

 (.1424:09@)  الب:

 األلف مدية حتى ينقطع نفسك. الشيخ:
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 (.124:17 @)  الب:

هذه من األشياء التي تقاس أما األشياء التي ال تقاس كمخالفة  الشيخ:

ثاًل جاء محمد بسرعة، تقول أردت أن أصل بنية الوقف، اإلعراب، كأن تقول م

أقول ال يا حبيبي هذا إعراب، البد أن تأيت باإلعراب، جاء محمٌد بسرعة، فإذا أرت 

 أن تقف قف، أردت أن تصل صل، إال إذا كنت مرتجاًل.

المرتجل هذا أحكامه، لكنك كتبت الجملة أو يف شعر مثاًل منسق أو يف رسالة 

مقالة ثم تقول رأيت محمد أنا أردت أن أقف بنية الوصل أقول: ال هذا  علمية أو يف

 ما يكون بقياس.

 (.125:12@)  الب:

لكثرته أما و)جئتك من سبأ بنبأ(؛ فهذا قليل ما يقاس عليه، يعني كم  الشيخ:

الشواهد التي جاءت فيها على القياس باإلعراب آالف ماليين الشواهد، وكم 

لتسكين لمخالفة اإلعراب نوادر، كيف ستقيس على هذه الشواهد التي جاءت با

النوادر وترتك ماليين الشواهد! هنا ما يصح االستشهاد ما يصح القياس، لكن هاء 

 السكت يف كل مواضع القرآن جاء فيها الوصل.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 د املائةالدرس الثالثون بع
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

ائة وألف من االثنين الثالث عشر من شهر رجب، من سنة خمٍس وثالثين وأربعم

 .هجرة المصطفي 

ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس الثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

 وصلنا إلى 

 باب اإلمالة 

أن ننهيه يف  يف هذا الفصل، والمأمول -إن شاء اهلل تعالى–وهذا هو آخر باٍب 

هذه الليلة لكي ال يبقى منه شيٌء بعد اإلجازة، نستعين باهلل ونبدأ هذا الدرس 

 بقراءة أبيات ابن مالك إذا عقد هذا الباب يف خمسة عشر بيًتا، قال فيها: 
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  ْ  َاإِلَماَل

ْبةةَدَل ِمةةْن َ ةةا فِةة  َ ةةَرْ  900  .َا َلِةةَا اْلم 

 

ا اْلَ اِقةةةع  ِمنْةةةه  اْلَيةةة   َِ  ا َخَلةةةْا َأِمةةةْل َكةةة

ْويض َولَِمةةةةةةا 901   ِ ةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةدض َأْو ش    . 

 

َِ َمةةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

ا َبةةةةَدل  َعةةةةْيِن اْلِ ْعةةةةِل إِْن 902  َِ  .َو َكةةةة

 

ْل إَِلةةى فِْلةةع  َكَماِاةة  َخةةْا َوِ نْ     َ ةةؤ 

ةةالِ  اْلَيةةاُّ َواْلَ ْصةةل  اْغت ِ ةةْر 903  َْ اَي  َِ  .َكةة

 

 َأْو َمةةةةةْع َ ةةةةةا َكَ ْيَبَ ةةةةةا َأِ رْ  بَِحةةةةةْر ض   

اَي َمةةةةا َ ِلْيةةةةِه َكْسةةةةرع َأْو َ ِلةةةة  904  َِ  .َكةةةة

 

ْ نض َقةةةةْد َولِةةةة    ةةةةك  ةةةةالَِ  َكْسةةةةرض َأْو س  َْ 

َعةد  905   .َكْسِرا َوَفْصةل  اْلَ ةا َكةالَ َفْصةلض   

 

ِمْلةةةةه  َلةةةةْ    َصةةةةد      َفةةةةِدْرَ َماَي َمةةةةْن   

ةةةا  م  906   ْ َ ةةةَرا .َوَ ةةةْر   اٍِْسةةةتِْعالَ َ ك 

 

َْكةةةةا  را   ا  َِ  ِمةةةةْن َكْسةةةةرض اْو َ ةةةةا َوَكةةةة

تَِّصةةةْل 907  ةةةا  َبْعةةةد  م   .إِْن َكةةةاَن َمةةةا َ ك 

 

ِصةةةةْل     َأْو َبْعةةةةَد َ ةةةةْر ض َأْو بَِحةةةةْرَفْيِن ف 

ةةةةْدَم َمةةةةا َلةةةةْ  َ نَْكِسةةةةْر 908  ا إَِيا ق  َِ  .َكةةةة

 

ةةرِ اْلَكْسةةرِ َكةةاْلِمْ َ اَ  ِمةةرْ    ْْ ِن ا  َأْو َ ْسةةك 

ْسةةةةةةَتْعلض َوَرا َ نَْكةةةةةةا   .َوَكةةةةةةا  909   م 

 

ةةةةةةةة     بَِكْسةةةةةةةةرِ َرا َكَراِرِمةةةةةةةةا ٍَ َأْج  

ِمةةةةةْل لَِسةةةةةَببض َلةةةةةْ  َ تَِّصةةةةةْل 910   ْ  .َوٍَ 

 

 َواْلَكةةةةا  َقةةةةْد   ْ ِجب ةةةةه  َمةةةةا َ نَْ ِصةةةةْل   

ةةةةةةبض بِةةةةةةاَل 911   .َوَقةةةةةةْد َأَمةةةةةةال  ا لَِتنَاس 

 

ةةةةةةةةةاَل    َْ  َ ا ض ِسةةةةةةةةةَ اَ ا َكِعَمةةةةةةةةةاَ ا َو

ِمةةةةْل 912   ْ نَةةةةا .َوٍَ  ََْمك   َمةةةةا َلةةةةْ  َ نَةةةةْل 

 

ْوَن َسةةةةةةةةَما ض َغْيَرَ ةةةةةةةةا َوَغْيرَنةةةةةةةةا      

ََ َقْبةةَل َكْسةةرِ َراُّض فِةة  َ ةةَرْ  913   .َواْلَ ةةْت

 

َلةةةْا    ْكةةةَا اْلك   ْ  أِمةةةْل َكليَْ َسةةةرِ ِمةةةْل 

َِ يف 914  ِليةةةِه َ ةةةا التأنيةةة َْ ا الةةةِب  َِ  .َكةةة

 

 َوْقةةةةةاض إيا مةةةةةا كةةةةةان غيةةةةةَر َألِةةةةةِا   

 يف هذا الباب باب اإلمالة. ك فهذه أبيات ابن مال 

من أحكام األصوات اللغوية، من األحكام الصوتية اللغوية،  اإلمالْ:

واألحكام الصوتية اللغوية كلها تدخل عند المتقدمين يف علم الصرف التصريف، 

 
ّ

وقد صار علم األصوات اليوم علًما مستقاًل قائًما بنفسه عن علم الصرف، وبقي

الكلمة، ومع ذلك فكتب الصرف التي تسير على ترتيب الصرف مختًصا ببنية 

 المتقدمين تدخل هذه األحكام الصوتية أيًضا فيها.
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علٌم فيه مباحث ومسائل كثيرٌة جًدا اليوم، قد توسعوا فيه  :وعل  ا ص اَ 

وأبدعوا فيه أيما إبداع، والذي يهمنا من ذلك هو اإلمالة فقط، ونريد أن نشرح باب 

 لعناصر.اإلمالة يف هذه ا

 تعريف اإلمالة، ما تعريف اإلمالة. :ا ول

 ما أنواع اإلمالة، وهما نوعان. :الراين

 فائدة اإلمالة. :الرالَ

 حكم اإلمالة، ما حكمها؟ الجواز أو الوجوب. الرابع:

 محل اإلمالة، أيمن تقع قفي أي الكلمات. :الخامء

 ب.أهلها من العرب من الذين كانوا يميلون من العر :السا  

 أسباهبا، ما األسباب التي تجيز اإلمالة. السابع:

موانع األسباب، هناك أمور إذا جاءت تمنع السبب من اإلمالة، حتى لو  الرامن:

 كان السبب موجوًدا إال أن هذا المانع يمنع من اإلمالة.

مانع الموانع هناك أمر إذا كان يف الكلمة فإنه يمنع المانع من أن يمنع  :التاسع

 من اإلمالة. السبب

 نبدأ بالعنصر ا ول و   ْعر ا اإلمالْ، ما المرا  باإلمالْ.

 الميل واالنحراف. اإلمالْ يف اللرْ:

هو أن تذهب بالفتح إلى الكسرة، وأن تذهب باأللف  :ويف اص الح أ ل اللرْ

 إلى الياء.

ين يعني أن تنطق األلف نطًقا متوسًطا بين األلف وبين الياء يف حالٍة متوسطة ب
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األلف وبين الياء، ويقرب ذلك أن نطق اللف باإلمالة يكون كنطق أول حروف 

اللغة اإلنجليزية، وهو إيه، فاأللف العربية الخالصة َأ، فإذا أملتها قلت إيه، هذه 

األلف الممالة وهي حرٌف فصيح استعملته قبائل فصيحة، وُقرأ به يف القرآن 

 .-إن شاء اهلل تعالى–كل ذلك الكريم يف القراءات السبعية كما سيأيت 

وإن كانت األمثلة ستأيت بالتفصيل: الفتى فتقولها باأللف  من أمرلْ يلِّ

الخالصة الفتى، وباإلمالة، الفتي، وكذلك الهدى تقولها باأللف الخالصة الهدى، 

وباأللف الممالة الهدي، الدال إن كانت مفتوحة فتًحا خالًصا وبعدها ألف خالصة 

هور العرب، لو تصورنا أن الدال مكسورة واأللف نقلبها إلى ياٍء الهدى، هذا جم

خالصة، فإننا سنقول يف النطق الهدي، فال يقال، وأما اإلمالة فهي حالة متوسطة 

بينهما فتكون الفتحة بين الفتحة والكسرة، واأللف بين األلف والياء فتقول: 

 الهدي.

يًضا يجوز أن تمال فتميلها وكذلك نحو رحمة، فإن الفتحة قبل تاء التأنيث أ

إلى الكسرة فتنطق الكلمة بالفتحة الخالصة فتقول رحمة، وبالفتحة الممالة رحِمة، 

 وبالكسرة رحمِة، كذلك قيمة، تقولها بالفتحة قيَمة، وبالفتحة الممالة قيِمة.

واإلمالة موجودة اليوم بكثرة يف العاميات، ما اإلمالة الكربى وهي إمالة األلف 

جودة وخاصة يف عاميات المغاربة، تجد أهنم يميلون األلف، واإلمالة فهي مو

الصغرى، إمالة الفتحة فقط موجودة يف أغلب العاميات يف المشرق والمغرب، 

وعندنا مثاًل يف العامية ينطقون كلمة زيد فيقولون: ِزيد، الزاي ليست مفتوحة فتحة 

هي مفتوحة فتحة ممالة بين خالصة، َزيد، وال مكسورة كسرة خالصة ِزيد، وإنما 

 الفتحة والكسرة ِزيد، هذه اإلمالة.

وكذلك َبيت، وبِيت، وَسيف وِسيف، وكذلك تجدهم أيًضا يميلون كثيًرا قبل 

تاء التأنيث فيقولون يف مدرسة مدرِسه، ويف فاطِمة فاْطمة يسكنون الطاء وهذا 
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َم وال ِم، كذلك  خطأ، لكن الذي يهمنا اإلمالة قبل تاء التأنيث، وفاطمة ليست 

 خاِشعة، خاْشعة، طبًعا تسكين الشين خطأ.

فاإلمالة هي لغٌة فصيحة لبعض قبائل العرب، هذا العنصر األول وهو التعريف 

 باإلمالة.

 العنصر الراين: عن أن ا  اإلمالْ.

  سنِكر من ا ِْسيمين:اإلمالة ُتقسم عدة تقسيمات، 

 تقسيمها إلى كربى وصغرى. :التِسي  ا ول

 تقسيمها إلى لفظية ومعنوية. :والتِسي  الراين

أما التقسيم األول وهو تقسيم اإلمالة إلى إمالة كربى وصغرى، فالمراد 

باإلمالة الكربى ما كان يف اإلمالة يف األلف والفتحة قبلها، تميل األلف إلى الياء، 

 وتميل الفتحة قبلها إلى الكسرة، كما يف نحو الفتى الفتي.

ة الصغرى فهي إمالة الفتحة إلى الكسرة فقط دون األلف، يعني ال وأما اإلمال

يكون بعد الفتحة ألف، كالفتحة الواقعة قبل تاء التأنيث يف نحو رحَمة، فتميلها 

 فتقول: رحِمة.

تقسيم اإلمالة إلى لفظيٍة ومعنوية، وهذا له عالقة باألسباب  :والتِسي  الراين

ن لفظية أي ظاهر يف اللفظ وإما أن تكون التي ستأيت ألن األسباب إما أن تكو

معنوية يعني مقدرة، اللفظية الظاهرة كأن يكون سبب اإلمالة الياء، التي وقعت 

 األلف يف نحو بيان أو بعد األلف يف نحو بايع.

 فالسبب هنا الياء، وهي ظاهرة ملفوظ هبا أم ال؟ نعم يسموهنا إمالة لفظية.

 أو المقدرة، ما كان السبب فيه مقدًرا. اإلمالة المعنوية :والن   الراين
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الفتى فاأللف إنما أميل ألن أصله الياء، وسبب اإلمالة الياء أيًضا،  :مرال يلِّ

ولكنها ياٌء ظاهرة ملفوظ هبا أم مقدرة منوية؟ هنا مقدرة منوية ألن أل األلف ياء، 

 وبالنظر إلى هذا األصل المقدر المنوي أملنا.

 لة.فهذه أهم تقسيمات اإلما

 العنصر الرالَ فا دْ ا.

ما فائدة اإلمالة؟ فائدة اإلمالة كأغلب اللغات، أو ما تسمى اليوم باللهجات 

التي تخرج عن قياس جمهور العرب هو طلب التخفيف الصويت، طلب التناسق 

والتناسب الصويت، بحيث تكون الكلمة على نسٍق واحد، فهذا يكون أسهل على 

 اللسان.

طق بالفتحة وباأللف َأ َأ يذهب إلى العلو أم إلى السفل؟ وبيان ذلك أن الن

يذهب إلى العلو، يستعلي هبا ألنه حرف استعالء، ولكن يعني يذهب الفم إلى 

 األعلى، بينما النطق بالياء والكسرة يكون بانحدار: إي.

فهناك بعض تنافر، ليس تنافًرا كاماًل أو شديًدا واضًحا لكن بينهما بعض تنافر، 

أللف والفتحة علو، والياء والكسرة ُسفل وانحدار فإذا جعلت الجميع على ألن ا

 طريقة واحدة أو متقاربة كان ذلك أسهل وأخف.

وسيأيت أن سبب اإلمالة الياء أو الكسرة، الياء أو الكسرة إذا جامعت األلف أو 

 الفتحة فإهنا تجيز إمالتها.

ة صارت بذلك أقرب إلى الياء فإذا أميلت األلف إلى الياء أو الفتحة إلى الكسر

 وإلى الكسرة، فهذه فائدة اإلمالة.

 العنصر الرابع:  ك  اإلمالْ.
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قبل حكم اإلمالة ذكرنا بأنواع اإلمالة، اذكر شيًئا من هذه التقسيمات، هذه  

 التقسيم المهم الكربى والصغرى، وتنقسم إلى لفظية ومعنوية.

ت الشروط فإهنا جائزة وليست الجواز بشروطها، أي إذا توافر  ك  اإلمالْ:

واجبة، ليس شيًئا مما يمال إال ويف العرب بل يف جمهور العرب من ينطقه بال 

 إمالة، وليست هبا شيٌء واجًبا.

 العنصر الخامء: محل اإلمالْ.

اإلمالة تكون يف أي الكلمات؟ اإلمالة كما الحظتم تصرف يف اللفظ تصرف 

والتصرف كما تعرفون يف علم  يعني أنك عدلت بالشيء عن وجهه، تصرف

الصرف أو كما سيأيت التنبيه إليه أيًضا التصرف إنما يكون يف شيئين: كل أحكام 

 الصرف إنما يكون يف شيئين يف األسماء المعربة، ويف األفعال.

الصرف تصرف يعني كل ما يتعلق بالصرف من تصغير وجمع وتثنية ووزن، 

إلى األسماء المعربة واألفعال، إًذا إلى آخره، كل حكام الصرف إنما تتوجه 

 فالصرف ومن ذلك اإلمالة ال يدخل األسماء المبنية وال يدخل الحروف.

هذا األصل يف الصرف ومنه اإلمالة، اإلمالة من الصرف بال خالف يعني لم 

يدخلها أحد يف النحو كبعض األبواب السابقة التي ذكرنا أهنا فيها اختالف بين 

جعلها يف النحو، وبعضهم يجعلها يف الصرف، أما اإلمالة فمن النحويين، بعضهم ي

 الصرف.

 و ِا    ق ل ابن مالِّ يف أبياْه الت  قرأنا ا عندما قال:

نَةةةةةا ََْمك  ِمةةةةةْل َمةةةةةا َلةةةةةْ  َ نَةةةةةْل   ْ  َوٍَ 

 

ْوَن َسةةةةةةةةَما ض َغْيَرَ ةةةةةةةةا َوَغْيرَنةةةةةةةةا      

ر متمكنة يعني يقول ال تمل الكلمات غير المعربة ما لم ينل تمكنًا كلمات غي 

الكلمات الغير معربة، إال ما جاءت إمالته يف السماع وهو ضمير )هاء(، وضمير 
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)نا(، فإهنما يمالن كغيرهما، يعني إذا توافرت فيه الشروط فيمال كغيرهما وهذا 

مما جاء فيه السماع كما جاء السماع أيًضا بإمالة كلمة )متى( وكلمة )أنا( من 

 ة كلمة )بلى( من أحرف الجواب )وال( من أحرف النفي.األسماء المبنية، وبإمال

فهناك كلمات قليلة من المبنيات، والحروف جاءت إمالتها يف السماع فيقتصر 

على السماع ويقاس عليه، بخالف إمالة األسماء المعربة واألفعال فإن إمالتها 

 جائزٌة قياًسا، إذا توافرت الشروط أو األسباب.

 من العرب.العنصر السا  : أ ل ا 

من الذين كانوا يميلون من العرب؟ الجواب هم أهل نجٍد، ومن حولها، أهل 

نجٍد ومن حولها كبني تميم، وبني أسد، وبني قيس وعامة قبائل نجد وما حولها 

وهم الذين يميلون، وأما الحجازيون فإهنم ال يميلون، إال يف مواضع قليلة، إًذا 

 لغة أهل الحجاز. فاإلمالة من لغة أهل نجد، وليست من

وأما القراء فقد قرأ بعض القراء السبعة اإلمالة على تفصيٍل بينهم، وممن قرأ 

باإلمالة أبو عمرٍو البصري، واألخوان وهما حمزة والكسائي الكوفيان، وأما 

قال:  حفٌص عن عاصم، فإنه لم ُيِمل إال يف موضٍع واحد، يف قوله 

هذا الموضع  ؛ فأمال يف[41   :] (ک ک ک ک گ گ گ)

 فقط.

وسبق أن حفًصا لم يقرأ بالروم يف الدرس الماضي يف الوقف، كما أنه لم يقرأ 

باإلشمام إال يف موضٍع واحد، وهنا لم يقرأ باإلمالة إال يف موضٍع واحد، ويقال مثل 

ذلك يف قراءة حفص هو من أسباب أو من أهم أسباب انتشار قراءة حفٍص يف 

 ة ما فيها من هذه اللغويات التي تخالف جمهور العرب.األزمنة المتأخرة وهي قل

وقراءة حفص لم تكن منتشرة من قبل، يف القرون المتقدمة كان المنتشر قراءة 
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أبي عمرو يف العراق وابن عامر يف الشام، قراءة نافع يف الحجاز والمغرب، قراءة  

 ا حولها.أبي عمرو أيًضا كان لها انتشار يف أفريقيا، وخاصة يف السودان وم

ويف السنوات المتأخرة انتشرت قراءة حفص، وخاصة بعد طباعة ما يسمى 

مصحف الملك، أي الملك فاروق، وهو أول من طبع المصحف طباعة جيدة، 

ومراجعة ومضبوطة، وبكميات كبيرة، وكانت طبعته على قراءة حفص، وكل ذلك 

 مما نشر هذه القراءة إلى اليوم.

 ة أخرى غير قراءة حفص.وقد يأيت زمان تنتشر قراء

 (.27:30@)  الب: 

 الملك فاروق ملك مصر. الشيخ:

 (.27:39@)  الب:

عن النبي  نعم كل القراءات المتواترة أخذها الصحابة  الشيخ:

. 

 (.28:00@)  الب:

قرأ هبذه القراءات وكل صحابي أخذ منه  نعم النبي  الشيخ:

يذه ومن تالميذه إلى تالميذهم حتى قراءة ثم نقلها بعد ذلك إلى األمة إلى تالم

 انتشرت بعد ذلك يف األمة.

ونحن دراستنا يف النحو ليس يف القراءات، حتى المتخصص يف القراءات 

 غائب اليوم.

 العنصر السابع: و   أسباب اإلمالْ.

وهذا صلب الباب، أسباب اإلمالة، اإلمالة الصغرى وهي إمالة الفتحة فقط، 
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 باب، وسيأيت ذكرها يف آخر الباب.لها سببان أو ثالثة أس

وأما اإلمالة الكربى، وهي إمالة األلف والفتحة مًعا، فلها أسباٌب ثمانية ستأيت 

بالتفصيل، إال أهنا جميًعا تعود إلى الياء والكسرة، تعود إلى وجود الياء والكسرة 

 بجوار األلف، تعود إلى وجود الياء سواٌء كانت متقدمة على األلف أم متأخرة

 بعدها، وسواء كانت ملفوظة أم مقدرة.

ملفوظة أي ظاهرة يف اللفظ، كالياء التي يف بيان، والتي يف بايع، ومقدرة كالياء 

التي يف قولنا الفتى، فإن األلف أصله الياء، وألصالة الياء أملنا األلف التي انقلبت 

ن يكون عن الياء، وكذلك وجود الكسرة، سواء الكسرة كانت قبل األلف والبد أ

 حينئٍذ بينها وبين األلف فاصل.

أو بعد األلف كعاٍل فإهنا تمال فتقول، عيٍِل، وسواء كانت ظاهرة كما هنا، أو 

كانت مقدرة، مقدرة يف نحو باع، وإنك تميله وتقول: بيع، لماذا؟ ما سبب اإلمالة؟ 

ى تاء قالوا: ألن األلف قبلها كسرة، هذه الكسرة إنما تظهر عندما ُتسند الفعل إل

 المتكلم، فتقول: بعت، فتظهر هذه الكسرة، فرتاعي العرب ذلك فتميل.

إًذا فاألسباب باإلجمال هي الياء والكسرة، ظاهرتان أو مقدرتان، متقدمتان أو 

متأخرتان، وسنلحظ باألسباب أنبهكم إلى ذلك ثم أذكره بعد أن ننتهي من ذكر 

أللف كبيان، أو ظاهرة بعده كآية، األسباب، سنلحظ أن الياء قد تكون ظاهرة، قبل ا

وقد تكون مقدرة، وذلك حين تنقلب األلف إليها كالفتى، والفتيان، وكذلك 

 الكسرة.

وسنلحظ أيًضا أن الياء والكسرة إذا جاءت قبل األلف كانتا قوى يف اإلمالة، 

منهما إذا جاءتا بعد األلف، الياء والكسرة إذا جاءت قبل األلف فإهنما أقوى يف 

مالة، سنجد أهنما يميالن األلف متصلين أو منفصلين، وأحياًنا يميالن األلف اإل
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 ولو كان بينهما حرفان، أي انفصال بحرفين. 

ومع ذلك يميل األلف، أما إذا جاءت الياء والكسرة بعد األلف فهي تميل 

أيًضا ولكنها أضعف ال تميل إال إذا كانت متصلة، فننتبه إلى ذلك ونعيد ذلك 

 تهي من األسباب.عندما نن

أما أسباب اإلمالة تفصيلية، فهي ثمانية، السبب األول من أسباب اإلمالة كون 

األلف مبدلًة عن ياٍء متطرفة، يعني أن تكون األلف يف طرف الكلمة يف آخر الكلمة، 

وهي يف األصل منقلبة عن ياء، سواء كان ذلك يف اسٍم كالهدى والفتى، أو كان 

 رتى.ذلك يف فعٍل كهدى واش

فاأللف المتطرفة هنا أصلها ياء، ما الدليل على أن ألف الهدى أصلها الياء؟ 

قولك يف التثنية، الهديان، والفتيان، وكذلك يف الجمع الهديات، والفتيات، وما 

الدليل على أن األلف يف هدى واشرتى الفعلين أصلها الياء؟ قولك عند إسناده 

 شرتيت.لتاء المتكلم أو تاء الفاعل هديت، وا

وْرنيْ ا سماُّ ويف ذلك يقول اإلمام الشاطبي القارئ يف حرز األماين: )

(، يتبين أصل األلف يف األسماء ْكش  ا وإن ر  َ إليِّ ال عل صارَ من ال

بالتثنية ونحوها، ويتبين أصل األلف يف الفعل بإسناده إلى ضمير متحرك، كتاء 

 المتكلم.

: ال، ال  ابالنحوي األصولي؟ والشاطبي هذا القارئ هل هو الشاطبي 

ه كلمة أندلسية بمعنى الحديد أو قوي أو  الشاطبي القارئ هذا أبو القاسم بن فيرُّ

ه ياء مكسورة ثم ياء مدية، ثم راء مشددة مضمومة، ثم هاء ساكنة،  نحو ذلك، فيرُّ

وه بن خلف األندلسي الشاطبي الرعيني الضرير، هذا يف القرن  أبو القاسم بن فيرُّ

 سادس صاحب حرز األماين للقصيدة المشهورة يف القراءات.ال



 

 
e 

g h 

f  269 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وأما الشاطبي األصولي النحوي فهو أبو إسحق، صاحب الموافقات الكتاب 

المشهور، وصاحب االعتصام، وصاحب شرح ألفية ابن مالك، ]المقاصد الشافية 

 يف شرح خالصة الكافية[؛ وهذا تويف يف القرن الثامن.

 يف قوله:  ا السبب هو الذي ذكره ابن مالك األصولي هو النحوي، وهذ

ْبةةةَدَل ِمةةةْن َ ةةةا فِةةة  َ ةةةَرْ    َا َلِةةةَا اْلم 

 

ا اْلَ اِقةةةع  ِمنْةةةه  اْلَيةةةا َخَلةةةْا    َِ  َأِمةةةْل َكةةة

هذا واضح، السبب الثاين من أسباب اإلمالة: كون الياء تخلف األلف يف بعض  

ذا السبب أوسع من التصاريف على أي حاٍل ولو لم تكن الياء هي أصل األلف، ه

السبب السابق، هذا السبب هو كون األلف تنقلب إلى ياء، يف أي تصرف من 

 تصرفات الكلمة، حتى ولو لم يكن الياء هو أصل األلف.

ونحن كثيًرا فيما سبق كنا نقول مثاًل يف التثنية، كيف نثني المقصور، المقصور 

ونقلبها إلى ياء، بغض  المختوم بألف، كيف نثني المقصور أحياًنا نحذف األلف

النظر عن أصلها، وكذلك يف الجمع، وكذلك يف التصغير، وكذلك يف حاالت كثيرة 

 المقصور تنقلب ألفه ياًء يف حاالت كثيرة.

فمن أمثلة ذلك أي انقالب األلف إلى ياء: ملهى، كيف نثنيها؟ ملهيان، 

 تكسير.ونجمعها: ملهيات، باأللف والتاء ملهيات، أما مالهي صحيح لكن 

وما أصل األلف يف ملهى؟ من لهى يلهو أصل األلف واو، ومع ذلك فإن 

 األلف هنا تنقلب إلى الياء يف شيء من تصرفاهتا فتمال يعني يجوز أن تمال.

تقول: ملَهى، أو ملِهي، وكذلك يف نحو حبلى، حبَلى تثنى على حبليان، 

يف حبلى زائدة، يعني  وتجمع على حبليات، فتنقلب األلف ياًء مع أن األلف التي

ليس أصلها الواو وال الياء، هذه زائدة للتأنيث إال أهنا تنقلب يف بعض التصاريف 

إلى ياء فتمال، فتقول يف حبلى حبلِي، وكذلك نحو أرطى، وعلقى، وقد ذكرناهما 
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كثيًرا من قبل، واأللف فيهما زائدة، لماذا؟ لإللحاق، ألنك تقول أرطًى وعلقًى  

 فتنون.

نت زائدة للتأنيث لم تنون لمنعت من الصرف، فنقول زائدة لإللحاق، فلو كا

ألن األلف زائدة، ليس أصلها الواو وال الياء، إال أنك تسميها على أرطيان، 

 وتجمعها على أرطيات، فيجوز أن تمال.

وكذلك نحو غزا ودعا، فعالن، وأصل األلف فيها واو، تقول: غزا يغزو،  

أللف قد تنقلب إلى ياء يف بعض التصرفات، كما لو بنيته ودعا يدعو، إال أن هذه ا

، إًذا فانقلبت األلف إلى ياء يف بعض التصرفات.
َّ

 للمجهول، فتقول: غوزيَّ وُدعي

فلهذا نقول إن السبب الثاين يشمل السبب األول، شمل السبب األول وزيادة، 

يشمله، ويف  لكن ننص على السبب األول ألنه أول األسباب مع أن السبب الثاين

 : هذا يقول ابن مالك 

ا َِ  َخَلْا  اْلَيا ِمنْه   اْلَ اِقع   َك

 يذكر أسباب اإلمالة.

ا َِ  َخَلْا    اْلَيا   ِمنْه     اْلَ اِقع     َك

ْويض َولَِمةةةةةةةةا   ِ ةةةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةةةدض َأْو ش     

 

َِ َمةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

 الشطر األول واضح:  

ا َِ  َخَلْا  اْلَيا ِمنْه   َ اِقع  الْ  َك

هذا واضح، والبيت الثاين، األخ يصحح بيت حرز األماين نحن قلنا يف الشطر 

الثاين: )رددت إليك الفعل صارت منهال( هكذا نقلته، واألخ يقول: الصواب: 

 )رددت إليك الفعل صادفت منهال(، فنراجع ونتأكد.
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 (.44:48@)  الب:

تلف فيها النسخ، ألن الكلمة إذا أردت لفظها، مثل تليه يليه دائًما تخ الشيخ:

 هاء التأنيث األلف، الواو، الياء، يجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث.

 ق له: 

ْويض َولَِمةةةةةةةةا   ِ ةةةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةةةدض َأْو ش     

 

َِ َمةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

ا حرًفا زائًدا، تنقلب يعني ُيشرتط أال يكون انقالب األلف ياًء بسبب مازجته 

 ياء لكن بغير هذا السبب، ليس السبب يف قلبها ياًء أهنا مازجت حرًفا زائًدا.

 العصا، ألفها ال تمال ألن أصلها واو، عصوات. مرال يلِّ:

يقال: عصوان وعصوات، فال تنقلب األلف ياًء ولكنها يف التصغير تنقلب ياًء 

ك، ألن انقالب األلف ياًء هنا كان فتصغر العصا، فتقول: عصية، فال يعتد بذل

بسبب ممزاجتها لياء التصغير الزائدة، واألصل يف عصية: عصيوة، نعرف أن 

 التصغير بضم األول وفتح الثاين وزيادة ياء التصغير الساكنة.

عصا، نضم األول ونفتح الثاين ونزيد ياء التصغير الساكنة، واأللف تعود إلى 

الجمع والضمير، هذه كلها ترد األشياء إلى أصولها، واو، ألن التصغير والتثنية و

فكان القياس أن يقال: عصيوة، والقاعدة الصرفية المشهورة التي ذكرناها كثيًرا، 

تقول: إذا اجتمعت الواو والياء عدوتان، واألولى ساكنة قلبت الواو ياًء ثم أدغمت 

 يف الياء األخرى.

تأخرت الواو اجتمعت الواو والياء إذا اجتمعت الواو والياء تقدمت الواو أو 

واألولى ساكنة، فإنك تقلب الواو إلى ياء، سواء كانت ساكنة أو ال، سواء كانت 

 متقدمة أو متأخرة، تقلب الواو إلى ياء، ثم نحذف اإلدغام.

وهذا الذي حدث يف عصيوة، قلبنا الواو ياًء عصية، ثم حذفنا اإلدغام عصية، 
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اء إنما حدث بسبب ممازجتها لهذا الحرف الزائد ياء فانقالب األلف يف عصا إلى ي 

 التصغير الزائدة، فهذا ال يجيز اإلمالة.

 وق له: 

ْونَ  ْويض  َأوْ  َمِزْ دض      ِ  ش 

يعني ُيشرتط أيًضا أال يكون انقالب األلف ياًء بسبب لغة شاذة، قلنا األلف إذا 

 .انقلبت ياء على أي حال تجوز فيها اإلمالة دون مزيد أو شذوذ

 شذوذ أي أن قلب األلف ياء إنما كان بسبب لغٍة شاذة.

مثال ذلك العصا أيًضا، فأنت إذا أضفتها إلى ياء المتكلم، فإنك تقول هذه 

عصاي، على لغة جمهور العرب، وأما ُهزيٌل فقط، فهم يقلبون األلف ياًء 

 ويدغموهنا يف ياء المتكلم، فيقولون: هذه عصية، وذكرنا ذلك من قبل يف باب

 اإلضافة، ويف هوى هوية، إلى آخره.

إًذا فاأللف يف عصية، انقلبت ياًء ألن انقلبت ياًء بسبب هذه اللغة الشاذة فال 

 يجيز ذلك إمالتها، ثم قال ابن مالك:

ِلْيهِ  َْ َِ  َ ا َولَِما   َعِدَما اْلَ ا َما اْلتَّْأنِْي

الذي فيه تأنيث يف  يعني أن تاء التأنيث ال ُتخرج األلف قبلها عن كوهنا متطرفة،

هذا الحكم مثل الذي عدم تاء التأنيث، تقول الذي فيه التأنيث يف هذا الحكم مثل 

الذي عدم تاء التأنيث، نحو فتاة، ونواة، فتاة نقول األلف متطرفة ولو كانت التاء 

 هي األخيرة، ألن تاء التأنيث هنا ال تؤثر، يعني يميالن أو ال يميالن؟ يميالن.

 اإلمالة، هذا السبب الثاين، وكالهما كما ترون يعود إلى الياء. تجوز فيهما

كون األلف عين فعٍل يصير عند إسناده إلى  السبب الرالَ من أسباب اإلمالْ:
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تاء المتكلم إلى فِلت بكسر الفاء، كون األلف عين فعل يعني الحرف األصل الثاين 

 م، كون األلف عين فعل.كما يف باع وخاف، األول فاء والثاين عين، والثالث ال

هذا الفعل إذا أسندته إلى تاء المتكلم فإنه يؤول يعود إلى ماذا؟ إلى وزن فِلت، 

كيف فِلت؟ أي أن األلف الواقعة عينًا ُتحذف وينكسر ما قبلها، وهو الفاء، فتقول 

 يف باع بعت، بحذف األلف وينكسر ما قبلها.

لماذا جازت اإلمالة يف باع؟ ألن اإلمالة يف بعت أو يف باع؟ اإلمالة يف باع، 

الفعل يؤول إلى فِلت، الفعل الذي يؤول إلى فِلت تجوز فيه اإلمالة، وتقول يف باع 

 بيع، ويف كال؟ كِلت، ويف هاب؟ هبت، ويف خاف؟ ِخفت، ويف كاد ِكدت.

كل ذلك تجوز إمالته، بخالف نحو قال، وطال، وصام، فإهنا تؤول إلى فِلت 

 ُفلت، تقول قال ُقلت، وطال ُطلت، فهذه ال تجوز إمالتها.أو ُفلت؟ تؤول إلى 

ننبه يف البداية إلى أن صحة البيت يف حرز األماين هو كما نبه إليه األخ )رددت 

إليك الفعل صادفت منهاًل(؛ كذا الذي يف حرز األماين كما أنه الذي يستقيم به 

 ي حرز األماين.الوزن، أما صارت منهاًل فإنه يكسر الوزن كما أنه ليس الذ

 (.55:07@)  الب:

الفعل مات يموت فيه لغتان اللغة المشهور مات يموت، فإذا أسندهتا  الشيخ:

 إلى تاء المتكلم، قلت: ُمت، فهذا ال يمال ألنه يؤول إلى ُفلت.

وفيه لغة أخرى بالمعنى نفس المعنى واحد، وهي أهنا تؤول إلى فِلت، فيقال 

ة تمال، وكال القراءتين وردت يف قراءات القرآن مِت، فهذه تمال على هذه اللغ

 الكريم.

ذكرنا السبب الثالث: وهو أن األلف تكون عين فعٍل يؤول عند إسناده إلى تاء 

  :  ِ ل ابن مالِّالمتكلم إلى فِلت، ويف هذا 
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ا َبةةةةةةَدل  َعةةةةةةْيِن اْلِ ْعةةةةةةِل إِْن   َِ  َو َكةةةةةة

 

ْل إَِلةةى فِْلةةع  َكَماِاةة  َخةةْا َوِ نْ     َ ةةؤ 

يت واضح ومثاله خف ودن، يقول ماضي خف وهو خاف، يؤول إلى الب 

 خفت، وماضي دن وهو دان يؤول إلى دنت، وهما يمالن.

 السبب الرابع: من أسباب اإلمالْ وق   ا لا قبل الياُّ.

يعني أن تأيت الياء بعد األلف نحو: بايعته، وسايرته، وآية، كل ذلك تجوز إمالته 

لوقوع األلف قبل الياء، هذا السبب لم يذكره ابن مالك لوقوع الياء بعد األلف أو 

  يف األلفية، ولكنه ذكره يف التسهيل، ما المراد بالتسهيل؟ هو أعظم كتب

وهو تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد، وهو الذي تفرغ يف آخر  ابن مالك 

 حياته له.

تونه، أن يشرح م حتى قيل إنه لم يشرح األلفية مع أنه من عادته أنه 

حتى أصل األلفية الكافية الشافية شرحها أيًضا والشرح محقق ومطبوع، لكن 

األلفية يقال ما شرحها مع أهنا من أواخر أعماله، قالوا: ألنه رجع مباشرة بعد 

نظمها إلى دمشق، وصار مديًرا للمدرسة العادلية قيًما لقسم القراءات العربية 

من أعظم كتب النحو، وفيها عظمة ابن وتفرغ لتأليف كتابه التسهيل الذي هو 

مالك، وفيها آراءه العلمية، وجمع وحشد يف هذا الكتاب كثيًرا من األقوال النحوية 

والتعليالت، وهو أوسع بكثير جًدا من األلفية، وذكر هذا السبب يف التسهيل ولم 

 يذكره يف األلفية.

 السبب الخامء من أسباب اإلمالْ.

لف بعد الياء يعني أن الياء تأيت قبل األلف سواٌء عكس السابق وهو وقوع األ

كانت متصلًة به نحو بيان، وليان، وعميان، وكيال، وبياع، فكل ذلك يمال، تقول 

 كييل، وبييع، ونحو ذلك.
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أو كانت الياء منفصلة عن األلف بحرف أي بينهما حرف، نحو شيبان من 

مع ذلك أمالت الياء األلف مع الشيب، شيبان األلف قبلها الباء، وقبل الباء ياء و

وجود هذا الفاصل، ونحو ذلك قولك: علت يداه، تجوز فيه اإلمالة، عملت يديِه، 

ألن األلف قبلها دال، والدال قبلها ياء فالياء أمالت األلف مع وجود هذا الفاصل، 

 أو كانت الياء منفصلة عن األلف بحرفين.

بد من شروط يخفف هذا أولهما: غير مضموم، وثانيهما: هاء، حرفان ال

الطويل، الحرف األول: ليس مضموًما، والثاين: هاء، نحو رأيت بيتها، تجوز إمالة 

 األلف رأيت بيتِها، مع أن األلف مسبوقة هبا والهاء مسبوقة بتاء، والتاء مسبوقة بياء.

إال أن الهاء حرف مهتوت وضعيف ال يكاد يفصل، فكأنه يف الحقيقة لم يفصل 

بالتاء، والتاء ُيشرتط أال تكون مضمومة أي مفتوحة أو مكسورة، إن  بينهما إال

كانت مكسورة، فالكسرة أيًضا ستسبب اإلمالة، وإن كانت مفتوحة فالفتحة خفيفة، 

أما الضمة قوية تفصل، أي ال تجوز اإلمالة يف نحو: هذا بيُتها، لوجود الفاصل 

 بالضم.

بيننا، ألن الفاصل حرفين ليس ثانيهما  وال تجوز اإلمالة يف نحو بيننا، هذه الياء

  : ق ل ابن مالِّهاء، وهذا هو 

ةةةالِ  اْلَيةةةاُّ َواْلَ ْصةةةل  اْغت ِ ةةةْر  َْ اَي  َِ  َكةةة

 

 بَِحةةةةةْر ض َأْو َمةةةةةْع َ ةةةةةا َكَ ْيَبَ ةةةةةا َأِ رْ   

يقول: الفصل ُيغتفر بحرف مطلًقا وطبًعا هذا الحرف البد أن يكون مفتوًحا أو  

األلف إذا ُسبِقت بياء تمال، وإذا فصل بين األلف  مضموًما أو مكسوًرا؟ نقول

والياء حرف فهذا الحرف البد أن يكون مفتوًحا ألن األلف ال يقع قبلها إال فتحة، 

فلهذا لم يشرتط شيء هنا، ألنه مر لم يكن قبلها إال فتحة، فتحة خالصة أو ممالة، 

 لكن فتحة.
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، ويغفر الفصل بينهما يف هذا البيت أن األلف التالي للياء يمال فذكر  

 (؛ فأمال األلف يف جيبها.َأِ رْ  َجْيَبَ ابحرف و بحرفين ثانيهما هاء، ومثل بقوله: )

والجيب ما المراد بالجيب؟ الجيب يف اللغة ما هو؟ فتحة القميص، هذه 

الفتحة التي ُيدخل منها الرأس يف القميص تسمى الجيب وليس الجيب هو 

اآلن المخباة، المخبأة التي على اليمين أو على اليسار المخبأة التي تسميها الناس 

 أو األعلى التي توضع فيها األشياء.

أما الجيب فهو فتحة الرأس من القميص، يقول من أدخل يده يف جيبه، فتح 

الجيب هنا وأدخلها قديًما ما كان يف أزرار، موجود بعض المناطق الجيب مفتوح 

 .إلى هنا فيدخل يده بسهولة يف جيبه

 (.66:25@)  الب:

 يف مخبأة داخلية أي المخبأة داخل الجيب. الشيخ:

 السبب السا  : من أسباب اإلمالْ.

السبب السادس وقوع األلف قبل الكسرة، يعني أن تقع كسرة بعد األلف نحو 

عالِم وسالم، وكاتِب فهذا مما تجوز إمالته، فتقول: ِعالم، وِسالم، وِكاتب، وهذا 

 : هو قول ابن مالك 

ايَ  َِ  َكْسرع  َ ِلْيهِ  َما َك

 أي تجوز إمالته.

 السبب السابع من أسباب اإلمالْ: وق   ا لا بعد كسرة.

أي أن تقع األلف بعد كسرة، أن تأيت كسرة قبل األلف، سواٌء أكانت منفصلة 

بحرف نحو كتاب وسالح، ما ذكرنا متصلة، لم نقل سواء كانت متصلة ألنه ال 
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تقدمة على األلف أن تكون متصلة، ما قبل األلف البد أن يتصور يف الكسرة الم

يكون مفتوًحا فنقول سواء كانت الكسرة قبل األلف منفصلة بحرف ككتاب 

 وسالح، فهذا يمال، ونقول: ِكتاب وِسالح.

أو كانت منفصلة بحرفين، أولهما ليس مضموًما، والثاين: هاء كما قلنا قبل 

مسبوقة هباء هذا حرف، وقبل الهاء ميم قليل، نحو أريد أن أكرمها، األلف 

 مفتوحة، وقبل الميم راء مكسورة.

إًذا ُفِصل بين األلف والكسرة بحرفين، األول مفتوح والثاين هاء فتجوز فيه 

 اإلمالة، أريد أن أكرمها، بخالف قولك هو يكرُمها، فهذا ال يمال لوجود الضمة.

اكٍن فمتحرك، أو كان أو كانت الكسرة كانت منفصلة عن األلف بحرفين س

الفاصل بيمن األلف والكسرة حرفان، األول ساكن والثاين البد أن يكون متحرك 

مفتوًحا، نحو شمالن، وهي الناقة الخفيفة، شمالن؛ ُفِصل بين الكسرة واأللف 

بميم ساكنة والم، أو سرداح وهي الناقة العظيمة، أو كان الفاصل بين األلف 

 ما سبق. والكسرة مجموع ما سبق، كل

يعني حرف ساكن، وهاء وحرف متحرك، ثالثة أحرف، حرف متحرك وهاء 

 أن 
َّ

وساكن، لن الهاء كما قلنا كهاء فصل، فإذا حذفنا من هذا المجموع الهاء بقي

 الفاصل سكن وحرف متحرك.

مثال ذلك درهماك األلف ُسبِقت بالميم، والميم ُسبِقت بالهاء، والهاء ُسبِقت 

بِق بكسر، فالفاصل ثالثة أحدها الهاء والهاء كهاء فصل، بساكن والساكن ُس 

و ِا    ق ل ابن أصبحت درهماك كشمالن، يجوز أن تميل فتقول: ِدرهماك، 

 نكمل بعد الصالة.. مالِّ 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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﷽ 
 

م على نبينا محمد وعلى آله والحمد هلل رب العالمين والصالة والسال 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

كنا توقفنا عند السبب السابع من أسباب اإلمالة، وهو أن تأيت األلف بعد 

 : كسرة، وهذا هو قول ابن مالك 

الِ َ  َأوْ  َْ ْ نض  َأوْ  َكْسرض  َ ِل   ك   َولِ  َقْد  س 

َعةةد    َكْسةةِرا َوَفْصةةل  اْلَ ةةا َكةةالَ َفْصةةلض   

 

ِمْلةةةةه  َلةةةةْ    َصةةةةد  َفةةةةِدرْ     َ َماَي َمةةةةْن   

فاأللف التي تلي تالي الكسر نحو كتاب، األلف لم تلي الكسر، وإنما وليت  

تالي الكسر، أي ُفِصل بينهم بحرف، واأللف التي يلي سكوًنا قد ولي كسًرا، نحو 

 الالم والالم ولَيت ساكن، وهذا الذي يعني األلف التي تلي 
َّ

شمالن، األلف ولي

 كسًرا.سكو
َّ

 ًنا وهذا لسكون قد ولي

 وأما قوله:

 اْلَ ا َكاَل َفْصلض   َعد   َوَفْصل  

فيعني أن الهاء ال يعد هبا يف الفصل، نحو درهماك، فالهاء إذا أسقطت صار 

الفاصل يف الحقيقة حرفان أولهما ساكن، فتصير الكلمة كالموضع السابق أي كـــ 

 ماك، هذا هو السبب السابع.شمالن، فتجوز فيها اإلمالة فتقول: دره
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 (.74:27@)  الب:

هذا السابع، األول أن تكون األلف منقلبة عن ياء، والثاين: أن تنقلب  الشيخ:

األلف إلى ياء على أي حاٍل من األحوال، الثالث: أن يؤول الفعل إلى فِلت، 

 الرابع: أن تأيت الياء بعد األلف، الخامس عكسه، أن تأيت الياء قبل األلف.

 أن تأيت األلف قبل الكسر، السابع: عكسه أن تأيت األلف بعد الكسر. لسا  :ا

 إًذا فهي سبعة أسباب.

 الرامن:    إرا ة التناسب.

اإلمالة إلرادة التناسب، وذلك حين ال يوجد سبٌب لإلمالة، سوى إرادة  

 التناسب بين الكلمات، من ذلك قول العرب الذي رواه سيبويه عن العرب: 

مادا، يريدون رأيت عماًدا، فعماًدا األلف األولى هناك سبب إلمالتها رأيت عِ 

وهو كوهنا مسبوقة بكسر ِعماد، فاأللف األولى هناك سبب إلمالتها، واأللف 

الثانية المنقلبة عن التنوين ِعمادا ليس هناك سبب إلمالتها ال ياء وال كسر، ومع 

 لى، فقالوا: رأيت ِعمادا.ذلك أمالت العرب هنا لتناسب األلف الممالة األو

قرأت كتاًبا، ثم تقف: قرأت كتابا، ثم تميل األولى ألن  ومن يلِّ أن ِْ ل:

و ِا    ق ل قبلها كسرة، وتميل الثانية لتناسب األولى فقط، فتقول: قرأت كتِيابِا، 

 : ابن مالِّ 

ةةةةةةةبض بِةةةةةةةاَل   َوَقةةةةةةةْد َأَمةةةةةةةال  ا لَِتنَاس 

 

ةةةةةةةةةاَل    َْ  َ ا ض ِسةةةةةةةةةَ اَ ا َكِعَمةةةةةةةةةاَ ا َو

قوله: ِعمادا أي يف قول العرب الذي حكاه سيبويه رأيت ِعمادا، وقوله وتال  

؛ يف سورة الشمس، فالفعل [2الشمء:] (ٻ ٻ پ): يعني قوله 

هنا هو تلى، وهو من تلى يتلو، أي أن األلف يف الفعل أصلها واٌو أو ياء؟ واو، وإن 

 كان حقها أن تمال م ال تمال؟ حقها أال تمال.
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ك فقد أمالها بعد القراء، قالوا: ليناسب ذلك رؤوس اآلي األخرى، ومع ذل 

؛ فاأللف يف جالها، تمال [3الشمء:] (پ پ ڀ): -تعالى-كما يف قوله 

ها، فأمال 
ِ

قياًسا، ألن جلى يجلي، فتعود إلى الياء، فتمال قياًسا والنهار إذا جال

ها.
ِ

ها، ليناسب والنهار إذا جال
ِ

 والقمر إذا تال

يف أوضح  ابن مالك يف البيت كما رأيتم، وقد رد ابن هشام هذا مثال 

، قال ابن هشام: ألن الفعل تلى تعود ألفه 
ِ

المسالك تمثيل ابن مالٍك هذا، أعني تال

 بالشمس مثاًل فمعنى ذلك 
َّ

، القمر ُتلي
َّ

إلى الياء، يف نحو البناء للمجهول فنقول ُتلي

يصح أن يقال إن اإلمالة هنا غير قياسية وإنما أن إمالته قياسية أم ال؟ قياسية، إًذا ال 

أميل فقط للمناسبة، ومع ذلك فقد أجاب بعض العلماء عن ابن مالك فقالوا: إن 

اإلمالة يف نحو ذلك قياسية يف اللغة، يف اللغة نعم قياسية كما سبق، إال إن القراء ال 

 يميلون ما أصله الواو.

من قبل، ال يميلون يف قراءة القرآن ما  قراء القرآن قد ذكرنا من يقرأ باإلمالة

أصله الواو، إال ما جاور ما يمال، الذي أصله الواو ال يمال، لكن إذا جاور كلمة 

أخرى تمال فإهنم يميلوهنا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أهنم يميلوهنا ألهنا يف أصل 

ذا الذي اللغة تمال أم أهنم يميلوهنا ألهنا جاورت هذا الذي يمال؟ ألهنا جاورت ه

 يمال، وهذا الذي قصده ابن مالك.

وقد ضعَّف بعضهم هذا الرد بأن هذا الرد يتعلق بقراءة القرآن والبحث اآلن يف 

النحو، يف اللغة، يف تقرير لغة العرب ما الذي يجوز أو الذي ال يجوز، فلو أنه يتكلم 

منظومة ألفية،  مثاًل يف قراءة القرآن صح ذلك، ابن مالك طبًعا عالم بالقراءات، وله

 (ڄ): -تعالى-المية، يف القراءات، ولعلها تخرج قريًبا، ونحو ذلك قوله 
، [3العحى:] (ڃ ڃ چ چ چ)؛ [2العحى:] (ڄ ڄ ڃ)، [1العحى:]
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فالفعل قلى إمالته قياسية أم ال؟ قياسية قليت، فأصل األلف الياء فيمال قياًسا وما 

ضحى يضحو الضحوة، األصل  قلِى، وما الضحى فاأللف فيها أصلها الواو من

 الواو فقياسها أن تمال أو ال تمال؟ ال تمال ومع ذلك فقد أمالها بعض القراء هنا.

فلماذا أميلت هنا؟ قالوا: للتناسب، وإال فليس فيها سبٌب لإلمالة، وأما إمالة 

 سجى.

 (.84:04@)  الب:

 بعدها لتناسب رؤوس اآلي عموًما بعدها لتتناسب الكلمات يف الشيخ:

 النهايات.

؛ فإمالتها كإمالة تال، يعني الناس [2العحى:] (ڄ ڄ ڃ)وأما سجى 

 فتعود إلى الياء، 
َّ

تقول سجوت فأصلها الواو، لكنها يمكن أن تبنى للمجهول ُسجي

فإمالتها يف اللغة قياسية، وإمالتها عند القراء ليست قياسية وإنما تمال فقط 

 للتناسب.

عنصر أسباب اإلمالة يتعلق بأسباب اإلمالة  كل ما سبق يف هذا العنصر وهو

الثمانية، وقد الحظتم أهنا تعود إلى الياء ظاهرًة ومقدرة، متقدمًة على األلف أو 

 متأخرة، أو تعود إلى الكسرة ظاهرًة أو مقدرة، متقدمة على األلف أو متأخرة.

كما الحظتم أن السبب المتقدم أقوى من السبب المتأخر، السبب المتقدم 

جيز اإلمالة حتى مع الفصل بحرف أو حرفين أو ثالثة أحدها الهاء، بخالف ي

التأخر، فال يميل إال مع االتصال، وهذا ما يتعلق بأسباب اإلمالة وهو العنصر 

 السابع، ننتقل إلى العنصر الثامن من يذكره؟

 العنصر الرامن: م انع ا سباب. 

نعت هذه األسباب من موانع األسباب هي أشياء إذا وجدت يف الكلمة م
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اإلمالة، يعني لو وجد السبب والمانع فالكلمة تمال أو ال تمال؟ ال تمال حتى مع  

وجود السبب بسبب وجود المانع، الموانع أيًضا ثمانية، ثمانية أحرف، وهي الراء 

وأحرف االستعالء السبعة، الراء وأحرف االستعالء السبعة المجموعة يف قولك: 

 والصاد والضاد والغين والطاء، والقاف والظاء. )خص ضغط قظ( الخاء

فهذه األحرف إذا كانت يف الكلمة أي قبل األلف أو بعد األلف فإهنا تمنع 

األلف من اإلمالة ولو وجد يف الكلمة سبب اإلمالة، ولهذه الموانع شروط، ولهذه 

  :فإن ا ْمنع اإلمالْ بشر ينالموانع التي تمنع من اإلمالة شروط، ما الراء 

 أال تنكسر. ا ول:

 أن تتصل باأللف قبله أو بعده. والراين:

وإذا اتصلت باأللف قبله أو بعده، ولم تكن مكسورة فإهنا تمنع اإلمالة نحو 

فراش ال تجوز إمالته، فراش األلف مسبوقة بكسر، والفاصل عرفنا أنه ال يضر، 

، وبعد األلف ومع ذلك ال تمال لوجود الراء، وكذلك راشد، الراء قبل األلف

راِشد كسرة، الكسرة ال تميل، وكذلك قولك حار أو دار ال تميل، وقولك هذا 

حماٌر ورأيت حماًرا، أيًضا ال تميل لوجود هذه الراء، وهي متصلة كما رأيتم قبلها 

 وبعدها وليست مكسورة.

فإن انكسرت أو انفصلت عن األلف قبله أو بعده، فال تمنع اإلمالة نحو 

يجوز أن تميل فتقول: ِشارب، ويف رباب ربِاب، فهذه الراء إنما  شارب ورباب،

 تمنع اإلمالة بشرطين.

وأما أحرف االستعالء السبعة فإن تقدمت على األلف فشرطها أال تنكسر، إن 

تقدمت على األلف تمنع اإلمالة بشرط أال تنكسر سواء اتصلت باأللف نحو 

 مال.صالح وضامن وطالب، وظالم وخالد وقاسم، ال ت
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أو انفصلت بحرٍف نحو غنائم وطالئب وقواسم ال تمال لوجود حرف 

االستعالء قبل األلف، فانكسرت هل تمنع اإلمالة؟ ال تمنع تمال الكلمة مع 

وجودها منكسرة، نحو طاِلب وِغالب، وكذا لو ُسكِن حرف االستعالء وقبله 

 كسر.

سور، فال يمنع لو أتى حرف االستعالء ساكن وقبله كسر يكون يف حكم المك

اإلمالة، نحو إصالح، األلف مسبوقة بالم والالم مسبوقة بحرف استعالء الصاد، 

إال أن الصاد ذه مكسورة؟ ال بل يف حكم المكسورة ألهنا ساكنة بعد كسر إًذا ال 

 تمنع االستعالء.

تقول: إصالح بألف خالصة، أو إِصالح باإلمالة، وكذا مطاوع، ومقالة، تجوز 

لة، إًذا حروف االستعالء متى تمنع؟ إذا تقدمت بشرط أال تنكسر، إذا فيهما اإلما

تأخرت متى تمنع اإلمالة إذا تأخرت؟ إذا تأخرت فإهنا تمنع اإلمالة، سواء اتصلت 

نحو ساخر وخاطب وحاضن، وانتبه إهنا مكسورة، ألن ما اشرتطنا الكسر تمنع 

أو انفصلت بحرف، مثل  ولو كانت مكسورة غير متأخرة، سواًء اتصلت كــ ساخر،

 نافق، وناعق وبالغ.

أو انفصلت بحرفين نحو: مواثيق، ومناشيط، إًذا فحروف االستعالء تمنع 

اإلمالة متأخرًة مطلًقا، سواء اتصلت أو انفصلت بحرف أو حرفين، فإذا علمت 

ذلك فاعلم أن هذه الموانع التي ذكرناها وهي الراء وأحرف االستعالء السبعة إنما 

األسباب الظاهرة، ما المراد باألسباب الظاهرة؟ الياء الظاهرة متقدمة أو تمنع 

متأخرة، والكسرة الظاهر متقدمة أو متأخرة، بخالف األسباب ماذا سميناها؟ 

 المعنوية والمقدرة.

أي الياء التي تنقلب األلف إليها أو المكسرة التي تقدم قبل األلف يف فِلٌت، 

هذه الموانع مطلًقا، فلهذا مثاًل يف نحو الهدى أو الفتى األسباب المقدرة ال تمنعها 
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أو هدى أو اشرتى، تمال، حتى مع وجود الراء أو حروف االستعالء كما يف نحو:  

كربى، كربى تمال مع وجود الراء، وهذا أي ما ذكرناه من موانع اإلمالة الراء 

 له: يف قو وأحرف االستعالء بالتفصيل السابق هو ما ذكره ابن مالك 

ْ َ ةةةةَرا  ةةةةا  م   َوَ ةةةةْر   اٍِْسةةةةتِْعالَ َ ك 

 

َْكةةةةا  را   ا  َِ  ِمةةةةْن َكْسةةةةرض اْو َ ةةةةا َوَكةةةة

تَِّصةةةةْل   ةةةةا  َبْعةةةةد  م   إِْن َكةةةةاَن َمةةةةا َ ك 

 

ِصةةةةْل     َأْو َبْعةةةةَد َ ةةةةْر ض َأْو بَِحةةةةْرَفْيِن ف 

ةةةةةْدَم َمةةةةةا َلةةةةةْ  َ نَْكِسةةةةةْر   ا إَِيا ق  َِ  َكةةةةة

 

ةةرِ اْلَكْسةةرِ َكةة   ْْ ِن ا  اْلِمْ َ اَ  ِمةةرْ َأْو َ ْسةةك 

 يقول:  

ْ َ ةةةةَرا  ةةةةا  م   َوَ ةةةةْر   اٍِْسةةةةتِْعالَ َ ك 

 

 ِمةةةةةةةةةةةةةةْن َكْسةةةةةةةةةةةةةةرض اْو َ ةةةةةةةةةةةةةةا  

أي حرف االستعالء يكف السبب الظاهر من الياء والكسر دون السبب  

 المقدر.

اقال: ) َِ (؛ أي الراء يف ذلك كحرف االستعالء إما تكف السبب را َْكا   َوَك

 الظاهر.

ا   َما َكانَ  إِنْ   َ ك 

 الذي يكف يعني الحرف الكاف، الراء وحروف االستعالء.

ا   َما َكانَ  إِنْ   َبْعد   َ ك 

 أي بعد األلف، إن كانت بعد األلف.

ا   َما َكانَ  إِنْ  تَِّصْل  َبْعد   َ ك   م 

 هذا الشرط يشمل الراء وحروف االستعالء، إذا كانت متصلة تمنع.

ِصْل  َأْو بَِحْرَفْينِ  َ ْر ض  َبْعَد  َأوْ   ف 

هذا خاٌص بحروف االستعالء، هي التي تمنع مع الفصل أما الراء ال تمنع مع 
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 االتصال، ثم قال: 

ا َِ ْدمَ  إَِيا َك  ق 

 أي إذا وقع قبل األلف.

 َ نَْكِسرْ  َل ْ  َما

الراء المكسورة وحرف االستعالء المكسور إذا وقع قبل األلف ال يمنع 

 اإلمالة.

ت بعد األلف ال تمنع اإلمالة، بخالف حرف وكذا الراء المكسورة إذ وقع

 االستعالء بعد األلف فإنه يمنع اإلمالة كساخر، ثم قال: 

رِ اْلَكْسرِ َكاْلِمْ َ اَ  ِمرْ  ْْ ِن ا  َأْو َ ْسك 

يقولك إذا سكن حرف االستعالء وقبله كسر، فيكون حينئٍذ يف حكم المكسور 

 فال يمنع اإلمالة كإصالح ومطواع.

(؛ يعني مر المطواع، فاأللف يف اْلِمْ َ اَ  ِمرْ مالك يف البيت: )وهذا مثال ابن 

المطواع قبلها واو، والواو قبها حرف استعالء ساكن قبله كسرة فصار يف حكم 

 المكسور فلم يمنع اإلمالة، هذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 (.99:38@)  الب:

ر المطواع، ثم كالمطواع مر، الكاف هنا دخلت على الجملة، يعني كم الشيخ:

 قدم المفعول به، أي الكاف داخلة على الممثل به كله.

المانع أقوى من السبب، أيهما أقوى سبب اإلمالة أو المانع   نا مسألْ ِْ ل:

من اإلمالة؟ يقول: المانع أقوى من السبب، فلذا ال يؤثر السبب إال إذا كان يف 

ة نفسها قبل األلف أو بعد األلف، الكلمة نفسها، إذا كانت الياء أو الكسرة يف الكلم
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 مثل: كاتب. 

لكن إذا كانت الياء أو الكسرة يف كلمة واأللف يف كلمة أخرى، فإن السبب 

حينئٍذ ال يجيز اإلمالة، نحو: للرجل ماٌل، مال: األلف يف مال أصلها واو أو ياء؟ 

ة، فإذا واو لقولك أموال، إًذا حقها أال تمال، فاأللف يف مال ليس فيها سبب إمال

قلت للرجل ماٌل فجاءت الكسرة قبل األلف مع فاصل واحد والفاصل الواحد ال 

يضر، ومع ذلك لم يعمل السبب لم يؤثر السبب ألن السبب ضعيف ال يؤثر إال إذا 

كان يف الكلمة نفسها، بخالف المانع، فهو قوبي فهو يؤثر سواًء كان يف الكلمة 

 نفسها أو كان يف كلمة أخرى.

اب قاسم، كلمة كتاب األلف تجوز إمالتها ألهنا مسبوقة بكسرة، نحو: كت

كتِاب، ثم قلت قاسم فجاء حرف االستعالء يف الكلمة التالية فمنع اإلمالة، فقلت 

 كتاب قاسم بال إمالة.

يف الكتاب تجوز، لكن يف كتاب قاسم ال تجوز لوجود حرف االستعالء 

يف كلمة أخرى؟ يف كلمة أخرى إال القاف، وحرف االستعالء يف الكلمة نفسها أو 

أن المانع قوي يعمل يف الكلمة نفسها، ويف كلمة مستقلة منفصلة، هما كلمتان لكن 

 قوة المانع جعلته يؤثر يف الكلمة الثانية الكلمة األخرى.

 و ِا    ق ل ابن مالِّ: 

ِمةةةةةةْل لَِسةةةةةةَببض َلةةةةةةْ  َ تَِّصةةةةةةْل   ْ  َوٍَ 

 

 َ نَْ ِصةةةةْل َواْلَكةةةةا  َقةةةةْد   ْ ِجب ةةةةه  َمةةةةا   

يقول: سبب اإلمالة ال يؤثر إال وهو متصٌل بالكلمة نفسها، والكف يعني  

المنع، يؤثر ولو كان منفصاًل أي يف كلمة أخرى، ما سبق هي األسباب وموانعها، 

 وبقي أن نذكر مانع الموانع.

  ِا العنصر التاسع مانع الم انع.
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مة نفسها سبب ومانع مانع الموانع هو شيء لو وجد يف الكلمة ويف الكل

للسبب فإن الكلمة تمال، السبب يجيز اإلمالة، والمانع يمنع اإلمالة، ومانع المانع 

 يمنع المانع من المنع، فتبقى اإلمالة، كل ذلك ضبط لما سمع عن العرب.

ومانع الموانع شيء واحد وهو الراء المكسورة، نجد أن القبائل التي تميل 

ء مفتوحة أو مضمومة أو فيها حروف االستعالء ومع تميل الكلمات التي فيها را

ذلك يميلوهنا ألن فيها راء مكسورة، كقوله: وعلى أبصارهم، األلف قبلها صاد، 

 حرف استعالء وبعدها كسر، سبب إمالة، سبب الكسر والمانع الصاد.

لكن ُوجد ما يمنع المانع من المنع وهو الراء المكسورة، فلهذا جاء عن بعض 

؛ [40الت بْ:] (ۓ ۓ ڭ ڭ)مالة: )وعلى أبصارهم( وكذلك: القراء إ

 الغين حرف استعالء مانع، والراء المكسورة منعته من المنع فجازت اإلمالة.

؛ األلف بعدها كسرة [18الم   ين:] (ڳ ڱ ڱ)ومن ذلك قوله: 

فتجوز إمالتها، لكن قبلها راء أبرار قبلها راء والراء مانع لكن جاءت قبلها الراء 

 (ڳ ڱ ڱ)كسورة فمنعت المانع من المنع فلهذا أمال بعض القراء الم
؛ القرار كاألبرار وهذا هو [39غافر:] (ۉ ې)؛ وكذلك [18الم   ين:]

 : قول ابن مالك 

ْسةةةةةةةةَتْعلض َوَرا َ نَْكةةةةةةةةا    َوَكةةةةةةةةا  م 

 

ةةةةةةةة     بَِكْسةةةةةةةةرِ َرا َكَراِرِمةةةةةةةةا ٍَ َأْج  

الراء، كف حروف كف مستعٍل أي كف حرف االستعالء، ورا: أي كف  

 االستعالء وكف الراء ينكف بماذا؟ بكسر الراء أي بالراء المكسورة.

مثل غارًما، غارم الغين مانع والراء المكسورة، تمنع المانع فتجوز اإلمالة، هذا 

ما يتعلق باإلمالة الكربى، إمالة األلف والفتحة، أسباهبا ثمانية تعود إلى وجود الياء 

انية أحرف، الراء وحرف االستعالء، ومانع المانع الراء والكسرة، وموانعها ثم
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 المكسورة. 

ليبقى لنا بعد ذلك الكالم على اإلمالة الصغرى، وهي إمالة الفتحة وحدها، 

 فالفتحة تمال وحدها وتسمى كما سبق اإلمالة الصغرى يف موضعين: 

لف طبًعا الفتحة بكل اإلمالة الصغرى تمال، ألن اإلمالة الكربى إمالة لأل

وللفتحة قبلها إذا فالفتحة ممالة، كالمنا اآلن عن إمالة الفتحة وحدها فقط، فإمالة 

 يف م اعين: الفتحة وحدها تكون 

إذا وقعت الفتحة قبل راء، إذا وقعت الفتحة قبل راٍء بشرطين،  الم اع ا ول:

كون الراء مكسورة، وكون الفتحة على غير ياء، كون الفتحة مكسورة لكي تجيز 

مالة الفتحة، وكون الفتحة على غير ياء ألن الفتحة كيف ستميلها للياء هي ياء، إ

سواٌء كانا متصلين يعني الفتحة والراء سواء كانا متصلين نحو من المطر بشرٍر، من 

الكرب، فقولك: من المطر: الراء وقعت متطرفة وهي مكسورة وقبلها فتحة الطاء 

ما تقول طاء تقول ِط من المطِر وصاًل ووقًفا  فيجوز لك يف فتحة الطاء اإلمالة بدل

 سواًءا وصلت أو وقفت تميل.

أو كان منفصلين أي الراء والفتحة، سواء كان منفصلين بساكن غير الياء نحو: 

من عمٍر الراء مكسورة وقبلها ساكن، وقبل الساكن مفتوح، إًذا فصل بين المفتوح، 

ن المفتوحة لك يف فتحة العين أن تميلها بين الفتحة وبين الراء بساكن، فلك يف العي

 فتقول بدل عا ِع من ِعمٍر وصاًل ووقًفا.

بخالف نحو: أعوذ باهلل من الغير ومن قبح السير، فالفتحة هنا ال تمال، مع أن  

بعدها راًء مكسورة، لماذا؟ ألن الفتحة على ياء، والفتحة على الياء ال تمال، 

ُفِصل بينهم بساكن وهو الياء، أيًضا ما وبخالف قولك: من غيرك، فتحة وراء 

 يمال، هذا الموضع ما يمال، من غيرك: ال يمال.
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 :  و ِا الم اع قال فيه ابن مالِّ

ََ َقْبةةةَل َكْسةةةرِ َراُّض فِةةة  َ ةةةَرْ    َواْلَ ةةةْت

 

َلةةةْا    ْكةةةَا اْلك   ْ  اِمةةةْل َكليَْ َسةةةرِ ِمةةةْل 

لسين تجوز إمالتها، لأليسِر مختوم براء مكسورة، قبلها سين مفتوحة، فتحة ا 

 فتقول: ِس لأليِسر، هذا لموضع األول إلمالة الفتحة فقط.

الموضع الثاين إلمالة الفتحة: إذا وقعت الفتحة قبل تاء التأنيث عند الوقف، 

نحو: رحمة ونعمة وفاطمة، فعند الوقف ال الوصل يوز لك أن تميل، فتقول يف 

 ة، وهذا هو قول ابن مالك: رحمة رحِمة، ويف نعمة نعِمة، ويف فاطمة فاطمِ 

َِ يف  ِليةةةةِه َ ةةةةا التأنيةةةة َْ ا الةةةةِب  َِ  َكةةةة

 

 َوْقةةةةةاض إيا مةةةةةا كةةةةةان غيةةةةةَر َألِةةةةةِا   

يقول: تمال الفتحة إذا وليتها تاء التأنيث عند الفتح، نحو رحمة والغاشية،  

وقوله إذا كما كان غير ألف استثناء لأللف لو كانت قبل وليس لها سبب إمالة، 

 ختومة بتاء تأنيث لكن قبلها ألف ال فتحة.نحو قناة، هذه م

األلف هذه ما لها سبب آخر لإلمالة؟ ال ألن أصلها الواو، قنوات، بخالف فتاة 

هذه فتيات، يجوز أن تمال لسبب آخر وهو كون األلف أصلها الياء، لكن قناة ليس 

تاء فيها سبب، لو قلت كوهنا قبل تاء التأنيث أال يجيز هذا إمالتها؟ نقول: ال، 

 التأنيث تمال الفتحة قبل األلف.

 فهذا هو قول ابن مالك ما كان غير ألف، نعم.

 (.115:31@)  الب:

لفظة صالة هب ل تمال عند هؤالء أو ال تمال؟ ال تمال لماذا؟ لوجود  الشيخ:

 حرف االستعالء.

وزكاة؟ تمال، لماذا تمال؟ لوجود السبب ما السبب؟ السبب ياء أو كسرة، قبل 

 ظاهرة أو مقدرة، كيف نجمع الزكاة؟ زكوات.أو بعد 
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 (.116:24@)  الب: 

يف الفعل ماشي نقول زكى فالن يزكو، لكن تنقلب إلى ياء يف المبني  الشيخ:

 الفعل يمال قياًسا لكن يف اسم زكاة الذي يظهر يف المذهب ليس 
َّ

للمجهول ُزكي

 فيها سبب إال أن تجاور ممااًل فتمال للتناسب.

 سبب لإلمالة. وإال ليس فيها

 (.117:00@)  الب:

ماذا يقول ابن مالك، يقول تمال الفتحة قبل تاء التأنيث إذا لم تكن ألًفا  الشيخ:

فهنا تاء التأنيث قبلها ألف، نقول األلف قبل تاء التأنيث ما تمال إال إذا كان لها سبًبا 

 آخر، ويف زكاة، زكاة مثل قناة، واوي وليس فيها سبب.

ونثني عليه أننا قد انتهينا من أربعة عشر وتسعمائة بيت   لذلك نحمد اهلل

من األلفية ويبقى لنا من األلفية أقل من مائة بيت والمأمول أن ننتهي منها يف 

 الفصل الدراسي القادم بمشيئة اهلل وعونه.

 يف أول الفصل الدراسي القادم. -إن شاء اهلل–وإلى لقاٍء 

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن

 

¹ 
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 الدرس احلادي والثالثون بعد املائة
﷽ 

 

د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

االثنين العشرين فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة 

شهر ذي القعدة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف يف جامع الراجحي يف 

حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الحادي والثالثين 

 .-عليه رحمة اهلل–بعد المائة من دروس شرح األلفية البن مالك 

 باب التصريف

يف  -إن شاء اهلل تعالى–لتصريف الذي سنبتدأ به قد توقفنا من قبل عند باب ا 

يف ثالثة وعشرين بيًتا، نبتدأ  هذه الليلة، وباب التصريف عقده ابن مالك 

 : الدرس بقراءة هذه األبيات، وفيها يقول 

 التَّْصرِْ ا  

ةْر  َبةرِب915 ه  ِمْن اْلصَّ  .َ ْر ع َوِشْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

ْ الَِْةة    ةةَر 916   .َوَلةةْيَء َأْ َنةةى ِمةةْن 

 

ْيةةةةرا   َْْصةةةةرِْ اض ِسةةةةَ   َمةةةةا غ   َقابِةةةةَل 

 917  َ ََْ ةةرَّ نَْتَ ةةى اْسةة ض َخْمةةءع اْن   .َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه َفَمةةةةةا َسةةةةةبِعا َعةةةةةَدا    َوإِْن   
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ةة   918  َْ َوا   .َوَغْيةةَر آِخةةرِ اْلر الَِْةة  اْفةةَت

 

انِيةةةةةهِ   َْ ْسةةةةةكِْيَن  َْ ةةةةة    َواْكِسةةةةةْر َوِدْ   ع  َْ 

ةةةل  919  ِِ ةةةلع أ ْ ِمةةةَل َواْلَعْكةةةء  َ  ع 
 .َوفِ

 

ِعةةةةْل    َْْخِصةةةةْيَل فِْعةةةةلض بِ   ْصةةةةِدِ ْ   َِ  لِ

َْ َوا  َّ َواْكِسةرِ اْلرَّةانَِ  ِمةْن 920   .َواْفَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

ةةةةةةةْرَ ا 921  َ  َأْرَبةةةةةةةعع إِْن ج  نَْتَ ةةةةةةةا  .َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه     َفَمةةةةةا ِسةةةةةت ا َعةةةةةَداَوإِْن   

َبةةةةا ض َفْعَلةةةةل  922   ر 
َ ةةةةرَّ ض  .ٍَْسةةةة ض م 

 

ةةةةةةةةةةل     ْعل   َوفِْعِلةةةةةةةةةةلع َوفِْعَلةةةةةةةةةةلع َوف 

ْعَلةةةةلع َوإِْن َعةةةةالَ 923   .َوَمةةةةْع فَِعةةةةَل ف 

 

ةةةةةةةلض َ ةةةةةةةَ   َفْعَلِلةةةةةةةالَ     َفَمةةةةةةةْع َفَعل 

َعْلةةةةةلض َوفِْعَلةةةةةل  َوَمةةةةةا 924  ا ف  َِ  .َكةةةةة

 

ِِْل    ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  اْنَتَمةةةةةىَغةةةةةاَ َر لِْلزَّ

ب925  ِِ  .َواْلَحْر   إِْن َ ْلَزم َفَأْصلع َوالَّة

 

ب   ِِ ةةةةا اْ ت ةةةة َْ ةةةةد  ِمْرةةةةل  
ا ِ  ٍَ َ ْلةةةةَزم  اْلزَّ

ةْ َل فِة  926   .بِِعْمِن فِْعةِل َقابِةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةة 927  ِِ  .َوَاةةاِعِا الَّةةالِم إَِيا َأْصةةلع َب

 

ْسةةةةةةت ِق  َكةةةةةةَراُِّ َجْعَ ةةةةةةرض     َوَقةةةةةةاِ  ف 

ةةد  ِاةةْعَا َأْصةةلِ 928 
ا ِ  .َوإِْن َ ةةِّ  اْلزَّ

 

 َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ   

ْوِ  ِسْمِسِ  929  ر  ْ  بَِتَأِصْيِل     .َواْ ك 

 

ْلةةةةةا  فِةةةةة  َكَلْمِلةةةةة ِ     َواْلخ 
َِ  َوَنْحةةةةةِ 

 .َفةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َأْصةةةةةَلْيِن 930 

 

ةةةةةةةدع بِ   
 َرْيةةةةةةةرِ َمةةةةةةةْينِ َصةةةةةةةاَ َب َدا ِ

َعةةا 931  َِ ا َواْلةةَ او  إِْن َلةةْ  َ  َِ  .َواْلَيةةا َكةة

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةةا   

ا 932  َِ ا َ ْمةةةةزع َوِمةةةةْي ع َسةةةةَب َِ  .ِو َكةةةة

 

ةةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

اَي َ ْمةةةزع آِخةةةرع َبْعةةةَد َألِةةةْا 933  َِ  .َكةةة

 

   َ ةةةةةا َرِ َ  َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َل ْ   

 .َواْلن ْ ن  فِ  اآلِخةر َكةاْلَ ْمز َوفِة 934 

 

ِ ةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةة  َغَعةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةاَل

َعةاَرَعْه 935   َواْلم 
َِ ة  اْلتَّْأنِْية

 .َواْلتَّاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

 936 َْ ةةةَر َْ  .َواْلَ ةةةاُّ  َوْقِ ةةةا َكِلَمةةةْه َوَلةةةْ  

 

َْ َوالَّةةةةةال   ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 م  فِ

َبةةةْع 937  َْ  .َواْمنَةةةْع ِدَ ةةةاَ ِة بِةةةالَ َقْيةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةةْ  

 لنا من األلفية ثالثة أبواب،  هذا ما قاله  
َّ

يف باب التصريف والذي بقي

ن اهلل بإذ–هذا الباب باب التصريف، وباب اإلعالل، وباب اإلدغام، ونختم 
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 .-إن شاء اهلل تعالى–األلفية، ورجائنا أن نختمها يف هذا الفصل  -تعالى

هذا يدخل يف التصريف ألنه فصٌل، يسأل عن الفصول التي ذكرها ابن مالك 

بين هذه األبواب، الفصول تتبع األبواب التي قبلها، هذا الباب الذي قرناه قبل 

 قليل، سماه ابن مالك باب التصريف.

 يه مخس مسائل: وذكر ف 

 : موضوع الصرف يعني الشيء الذي يبحث فيه الصرف.المسألْ ا ولى

 : تقسيم االسم والفعل إلى مجرٍد ومزيد وأوزان المجرد.ا مر الراين

 تعريف الحرف األصلي والزائد. والمسألْ الرالرْ:

 : كيفية الوزن.والمسألْ الرابعْ

 دة.: مواضع زيادة حروف الزياوالمسألْ الخامسْ

وقبل أن نتكلم يف شرح هذه األبيات، البد أن نذكر مقدمًة يف علم التصريف أو 

الصرف، ألن ابن مالك سمى هذا الباب التصريف، وذكر فيه أهم مقدمات علم 

 التصريف.

ويقال الصرف وكالهما اسٌم لعلٍم واحد، فالمتقدمون كانوا  التصر ا:

صرف، كابن الحاجب وابن مالك يسمونه التصريف، ثم سماه بعض المتأخرين بال

 فُاشتهر االسمان التصريف والصرف لهذا العلم.

التصريف أو الصرف إذا أردنا أن نعرفه من الناحية العملية، يعني التطبيقية 

 يعني أثره، يمكن أن نقول:

هو تحويل األصل الواحد إلى أمثلٍة مختلفة لمعاين مقصودة ال  التصر ا: 

 تحصل إال هبا.



 

 
e 

g h 

f  294 
 شرح ألفية ابن مالك

لى أصل من األصول فتحوله إلى أمثلٍة وأوزنٍة وصيٍغ أخرى لكي تدل أن تأيت إ 

كل صيغة على معنًى مقصود، كاسم الفاعل واسم المفعول، واسم التفضيل، 

والتثنية والجمع، إلى آخره، فهذا هو أثره ونتيجته العملية، تعريف التصريف 

 عملًيا.

ضابًطا لهذا العلم ألمكن أن أما تعريف التصريف علمًيا، لو أردنا تعريًفا علمًيا 

 نقول: 

علٌم يدرس بنية الكلمة، التي ليس بإعراٍب وال بناء، إًذا  :الصر  أو التصر ا

فالتصريف أو الصرف يبحث يف بنية الكلمة أي صيغة الكلمة، ما فيها من وزٍن 

وتقديٍم وتأخيٍر بين حروفها، وصحٍة واعتالٍل لحروفها، وزيادٍة وأصالة، الحروف 

 ة أو زائدة، ونحو ذلك.أصلي

 فل ِا   اَ بعع   ال رَ بين النح  والصر  فيِ ل: 

يدرس الحرف األخير من الكلمة؛ ألن الحرف األخير من الكلمة هو  :النح 

 الذي يقع عليه اإلعراب أو البناء.

 وباق  الكلمْ للصر . 

حمًدا يعني لو قلنا مثاًل كلمة محمد، النحو يقول ويخربك هل تقول محمٌد أو م

أو محمٍد؛ عمله يف الحرف األخير، يقول الكلمة هذه معربة أي آخرها يتغير 

 باإلعراب فمرة بالرفع، ومرة بالنصب ومرة بالجر.

فيخربك هل هذه الكلمة ُمحمد أو محِمد، أو َمحَمد، يعني تدرس  :أما الصر 

 بنية الكلمة صيغة الكلمة كيف تكون.

إذ بدأ  بشرح أبيات ابن مالك  ، نبدأثم نشرح ما ذكره ابن مالك 

 كالمه ببيان موضوع الصرف.
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ذكر موضوع الصرف، عندما نقول موضوع الصرف، موضوع العلم يعني 

الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم، يعني التفسير مثاًل التفسير موضوع كالم اهلل 

 مثاًل، لو قلنا الميكانيكا موضوعها السيارات، وهكذا كل علٍم له موضوع.

الصرف ما موضوعه؟ يعني ما األشياء التي يبحث فيها ويدرسها؟ قال يف و

 ذلك ابن مالك: 

ةةةْر  َبةةةرِب ه  ِمةةةْن اْلصَّ  َ ةةةْر ع َوِشةةةْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

يقول الصرف يتعلق باألسماء المعربة وباألفعال، الصرف يدرس ويبحث  

 قط.ويتعلق باألسماء المعربة وباألفعال ف

أما الحروف فليس لها تصريف، يعني ال توزن، ال يقال وزنه كذا، وال تثنى، 

وال ُتجمع، وال ُتصغر، وهكذا، ليس لها تصريف، وإنما الذي يدخله التصريف من 

 الوزن والتصغير والتثنية والجمع، إلى غير ذلك من أحكام الصرف شيئين: 

ألفعال المتصرفة، وبقي أن األسماء المتمكنة أي المعربة، واألفعال يعني ا

  در  عند الت صيل شي ين:  نقول الصرف

األسماء المعربة العربية، البد أن نقيد األسماء بذلك، األسماء المعربة  ا ول:

 العربية، األسماء المعربة ماذا ُتخرج؟ المبنية.

الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، أسماء الشرط،  :المبنياَ 

 م، هذه ليس لها تصريف.االستفها

األسماء المعربة العربية، ماذا تخرج األسماء العربية؟ األعجمية، األعجمية 

ليس لها تصريف يف األصل، ألن تصريفها يف لغتها، نعم إذا دخلت الكلمة 

األعجمية إلى العربية، ستخضع ألحكام العربية، يعني من حيث االشتقاق بعد 

 ها ذلك إال بعد أن تعرب وتدخل إلى اللغة العربية.ذلك والتثنية، والجمع ال يدرك
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أما يف األصل فهي كلمٌة أعجمية يعني ال نعرف أصولها، ال نعرف حروفها  

األصلية والزائدة، ال بمعرفة لغتها، لكن إذا دخلت إلى اللغة العربية عربت حينئٍذ 

 تخضع ألحكام العربية.

زيون ليس له تصريف، لكن عندما التلفزيون، ُعِرب إلى تلفاز، التلف :مرال يلِّ

ُعِرب إلى تلفاز، خضع ألحكام العربية، فجاز لك بعد ذلك أن تشتق منه وتقول 

 مثاًل متلفز، هذا برنامج متلفز، أنا أتلفز هذا الشيء، ونحو ذلك.

 الذي يبحث فيه الصرف األسماء المعربة العربية. :إِيا فالش ُّ ا ول

ة، عندما نقول األفعال المتصرفة ماذا ُنخرج؟ األفعال المتصرف :والش ُّ الراين

 األفعال الجامدة، مثل: )ليس، ونعم وبئس، وعسى عندكم تكون فعاًل، وهكذا(.

 إِيا الخالصْ أن الِب  دخل يف عل  الصر  شي ين: 

 .ْا سماُّ العربيْ المعرب 

 .ْوا فعال المتصرف 

 :والِب ٍ  دخل يف التصر ا

 .الحرو  كل ا 

 نيْ.وا سماُّ المب 

 .ْوا سماُّ ا ع مي 

 .وا فعال ال امدة 

 : وق ل ابن مالِّ 

ةةةْر  َبةةةرِب  ه  ِمةةةْن اْلصَّ  َ ةةةْر ع َوِشةةةْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

يعني أن الحروف بريئة من الصرف ليس لها تصريف، وشبهها ماذا يعني بشبه  
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إال إذا أشبه الحرف، لما  الحرف؟ يعني باألسماء المبنية، ألن االسم ال ُيبنى

 : على ق ل ابن مالِّشرحناه من قبل يف أول باب المعرب والمبني 

ْعةةةةةةَربع َوَمْبنِةةةةةة    َواٍْسةةةةةة   ِمنْةةةةةةه  م 

 

ةةةةةةْدنِ    ْوِ  م  ةةةةةةر   ِمةةةةةةَن اْلح 
 لَِشةةةةةةَبهض

 : وق له  

َما َوَما  َ ِرب بَِتْصرِْ اض  ِسَ ا  

 يف.ما سوى ذلك فإنه يدخل يف التصريف ويخضع ألحكام التصر

( ما أصله؟ بريء على وزن فعيل، ثم خففت الهمزة بربوقول ابن مالك )

 بالحذف، وهذا جائز، وقوله: 

َما َوَما  َ ِرب بَِتْصرِْ اض  ِسَ ا  

يكون أصله حرٌي على وزن فعيل ثم  ( ما أصله؟ يصح فيه الوجهان: أن رب)

خفف بحذف إحدى الياءين، ويصح أن تكون الكلمة على وزن فعل، حٍر على 

وزن فعل، فليس فيها حذف، ألن العرب تقول: هو حرٌي بكذا، وحٍر بكذا، 

 وحرصا بكذا، بمعنى حقيٌق وجدير.

 حرٌي. وأش ر ا:

صريف الكلمة، مسألًة مهمة جًدا تتعلق بت بعد ذلك يذكر ابن مالك 

وستؤثر فيما سيأيت عند الكالم عند كيفية الوزن، وهو انقسام الكلمة إلى مجرد 

 ومزيد.

الكلمة سواء كانت اسًما أو فعاًل مما يخضع للتصريف، يعني االسم العربي 

المعرب والفعل المتصرف، الكلمة من حيث التجرد والزيادة تنقسم إلى مجرٍد 

، فدعونا منذ البداية نلخص هذه المسألة، ثم نشرح ومزيد، سيفصل الكالم يف ذلك
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 .أبيات ابن مالك على التفصيل الذي ذكره  

فنبدأ باالسم، االسم يكون مجرًدا ومزيًدا، فاالسم مجرد يكون ثالثًيا، كقمر، 

ويكون رباعًيا، كجعفر، ويكون خماسًيا، االسم المجرد ويكون خماسًيا كـــ 

 فرزدق وسفرجل.

لمجرد له ثالثة أنواع، المجرد الثالثي، والمجرد الرباعي، إًذا فاالسم ا

 والمجرد الخماسي، هذا االسم المجرد.

وهو الذي زيد فيه حرف أو أكثر، فإنه يكون رباعًيا  وأما اٍس  المز د:

 كمسجد، أو خماسًيا كمنطلِق، أو سداسًيا كمستخِرج، أو سباعًيا كـــ استخراج.

باعًيا أو خماسًيا أو سداسًيا أو سباعًيا، ثم ننتقل االسم المزيد إما أن يكون ر

 إلى الفعل، الفعل كذلك ينقسم إلى مجرٍد ومزيد.

يكون ثالثًيا، كــ ذهب، ويكون رباعًيا، كـــ بعثر فقط، وال يأيت  فال عل الم ر :

 خماسًيا كاالسم، إما ثالثًيا أو رباعًيا.

، يأيت رباعًيا كـــ أخرج زدنا وهو الذي زيد فيه حرٌف أو أكثر وال عل المز د:

الهمزة، ويأيت خماسًيا: كـــ تخرج زدنا التاء وإحدى الراءين، ويأيت سداسًيا: كــــ 

 استخرج فقطن رباعي وخماسي وسداسي.

ٍ  ت   ا إخ ان أن اٍس  يف  َِ الِسمْ أعلى من ال عل بدرجْ، ٍ  ت  

 يلِّ؟ 

 : ثالثي، رباعي، خماسي.اٍس  الم ر 

 : ثالثي رباعي فقط.ال عل الم ر وأما 

 : رباعي، خماسي، وسداسي وسباعي.واٍس  المز د
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 : رباعي، خماسي، سداسي فقط.وال عل المز د

من هذه الخالصة السريعة فهمنا أن االسم يزيد على الفعل بدرجة، وأدركنا أن 

المجرد سواء من االسم أو من الفعل أقل ما يكون على كم حرف؟ على ثالثة 

ف، يعني ما يف مجرد أحادي وال ثنائي، يعني أن األسماء المعربة العربية أحر

واألفعال المتصرفة أقل ما تكون عليه ثالثة أحرف، ما يف فعل وال اسم معرب يأيت 

 على حرف أو حرفين.

هو دائًما الكالم على الماضي ألنه األصل، والمضارع واألمر مأخوذان منه، 

ون عليه االسم مهما زاد وطال االسم أكثر ما يكون عليه وفهمنا أيًضا أن أكثر ما يك

كم حرف؟ سبعة مهما زاد االسم بالزيادة، بالحروف الزائدة، فأقصى ما يبلغ سبعة 

 أحرف.

والفعل أقصى ما يصل إليه بالزيادة ستة أحرف، فهذه األمور كلها عرفناه من 

 هذه الخالصة.

ل ذلك وفصله، فقال ، وقد ذكر كاآلن نعود إلى أبيات ابن مالك 

 : 

ْ الَِْةةةةة    ةةةةةَر   َوَلةةةةةْيَء َأْ َنةةةةةى ِمةةةةةْن 

 

ْيةةةةرا   َْْصةةةةرِْ اض ِسةةةةَ   َمةةةةا غ   َقابِةةةةَل 

يقول قابل التصريف، الكلمات التي تقبل التصريف، وقد عرفنا ما هي؟  

األسماء العربية واألفعال المتصرفة، يقول: )قابل التصريف( الكلمات التي تقبل 

كون عليه ثالثة أحرف، معنى ذلك أن األسماء المعربة التصريف أدنى ما ت

 واألفعال المتصرفة أدنى وأقل ما تكون عليه ثالثة أحرف.

 مثل: قال وقواًل أو سمع سمًعا، وهكذا.

وال تكون أبًدا على حرف أو على حرفين، فإن وجدت منها شيًئا على حرٍف 
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ت فعاًل متصرًفا على أو على حرفين إن وجدت اسًما معرًبا على حرفين، أو وجد 

 حرف أو على حرفين، فاعلم أنه قد ُحِذف منه حرف أو حرفان.

أنه قد ُحِذف منه شيء من حروفه األصل أهنا ثالثة، ثم ُحذف منها شيء لعلة 

 تصريفية أو إعرابية.

يد، وأخ ودم، وأب، هذه األسماء من حيث العدد ثنائية، لكنها من  مرال يلِّ:

 هنا قد ُحِذف منها حرف، بداللة التصرف واالشتقاق.حيث الحقيقة ثالثية، أل

يد أصلها يدٌي، ألنه يعود إليه يف النسب، تقول: )يدوٌي( وكذلك دم أصلها 

)دموي( وكذلك األب واألخ )أبٌو وأخٌو( فلذلك لو قلت لك ثِن األب: أبوان، 

 عادت الواو المحذوفة.

ن حيث العدد ثنائية، قل، وبع، ونم، هذه أفعال متصرفة، وهي م ومرل يلِّ:

 ولكنها يف الحقيقة ثالثية، ُحِذف منها حرف فقل من قال يقول، إًذا فالعين واو.

وأما قل فإن العين التقت ساكنًة بالالم التي سكنت من أجل األمر، عندما 

التقى ساكنان، ُحِذف الساكن األول على القاعدة، وكذلك يف باع يبيع بع، وكذلك 

ذلك أيًضا )ِق نفسك النار( أو )ف بالعهد( ِق هذا فعل أمر  يف نام ينام نم، ومن

على فعلس واحد، من وقى يقي، واألصل أنه ثالث أحرف من وقى، يقي، 

 فاألصول واو وقاف وياء.

فحذف الحرف األول وُحِذف الحرف األخير لعلتين تصريفية، وبنائية، ومن 

دون )أيمُن اهلل(، قسم جمع ذلك أيًضا قول العرب: )ُم اهلل( ألفعل كذا وكذا، يري

 يمين، يقول: )أيمن اهلل( ثم يختصرون فيقولون: )ُم اهلل(.

)ُم( هذا اسم ولكنه أصله يتكون من ثالثة أحرف وُحذفت لكثر االستعمال، 

إًذا فالقاعدة أن قابل التصريف ال يقل عن ثالثة أحرف، فإن وجدت شيًئا منها على 



 

 
e 

g h 

f  301 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 حروفها قد ُحِذف.أقل من ثالثة أحرف، فاعلم أن بعض 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َ ا  َ ةةةةرَّ َْ نَْتَ ةةةةى اْسةةةة ض َخْمةةةةءع اْن   َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه َفَمةةةةةا َسةةةةةبِعا َعةةةةةَدا    َوإِْن   

  اٍس  كما سبق قسمان:يقول:  

o .مز دع فيه 

o .وم ر ع عن الز ا ة 

فاالسم المجرد عن الزيادة تعريفه: االسم المجرد عن الزيادة ما كانت كل 

 كـــ سفرجل.حروفه أ
ٌ

 كفلس، أو رباعي كجعفر، أو خماسي
ٌ

 صلية، وهو إما ثالثي

 فعرفنا بذلك أن االسم المجرد أقصى ما يبلغ خمسة أحرف، وهذا قوله:

نَْتَ ى َ ا انْ  َخْمءع  اْس ض  َوم  َ رَّ َْ 

االسم المجرد أقصى ما يصل إليه خمسة أحرف، وأما االسم المزيد فهو ما 

وكم حرف ُيزاد فيه االسم المزيد؟ حرف أو أكثر، قد يزاد زيد فيه حرٌف أو أكثر، 

فيه حرف كمسجد، وقد يزاد فيه حرفان كمساجد، أو منتِصر، أو منطلِق، وقد يزاد 

فيه ثالثة أحرف كـــ مستخِرج، وقد يزاد فيه أربعة أحرف كـــ استخراج، األصول 

 خرج فقط، ومات سوى ذلك حروف زائدة.

 لمزيد أقصى ما يبلغ سبعة أحرف وهذا قوله:فعلمنا بذلك أن االسم ا

 َعَدا َسبِعا َفَما فِْيهِ    َز ْ  َوإِنْ 

بطريقٍة عجيبة، وقدرٍة فائقة يف النظم واالختصار،  ثم ذكر ابن مالك 

ذكر أوزان االسم الثالثي المجرد، االسم الثالثي المجرد له أوزان كثيرة، ومع 

 وحصرها يف بيٍت واحد. -اء اهللما ش-ذلك حصرها يف بيٍت واحد، هي عشرة 
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 فِال: 

ةةةة    َْ َوا   َوَغْيةةةةَر آِخةةةةرِ اْلر الَِْةةةة  اْفةةةةَت

 

ةةةة      ع  َْ انِيةةةةِه  َْ ْسةةةةكِْيَن  َْ  َواْكِسةةةةْر َوِدْ  

(؛ الثالثي كم حرف؟ وَغيَر آِخرِ الر الِْ يعني تعم جميع األوزان، يقول: ) 

 ثالث دعه ما لنا عالقة به.(؛ الحرف األخير الوَغيَر آِخرِ الر الِْ ثالثة، يقول: )

 (؛ أي الحرف األول والثاين.وَغيَر آِخرِ الر الِْ )

َْ  اْلر الَِْ  آِخرِ  َوَغْيرَ   َوا    َواْكِسرْ  اْفَت

يعني الحرف األول يف ثالثة أوجه: الفتح والضم والكسر، والحرف الثاين فيه 

 ثالثة أوجه الفتح والضم والكسر، ثم قال: 

انِيهِ  َْْسكِْينَ  َوِد ْ  ع     َْ َْ 

الثاين يف الفتح والضم والكسر، وزد معها التسكين، فالحرف األول كم من 

وجه؟ ثالثة، والحرف الثاين كم فيه من وجه؟ أربعة، أربعة ضرب ثالثة؟ اثني عشر 

 وجًها، هذه هي األوجه المتصورة عقاًل يف االسم الثالثي.

والراين ن عله مرة م ت ِ ا ْ  نبتدأ بِكر م ت ح ا ول ن عل ا ول م ت ِ ا، 

 معم ِما ْ  مكس ِرا ْ  ساكنِا:

 : َفَعٌل، كقمر وجبل وبطل، ونحو ذلك.فال دن ا ول 

 : َفُعٌل كـــ عضد.ال دن الراين

: فتح األول وكسر الثاين، َفِعٌل، كحذر وكبد، وكتف، وحٍر، حري ال دن الرالَ

 هذه فعل، ثم تعل إعالل المنقوص حٍر.

: فتح األول وسكون الثاين: َفْعٌل، كسهل وصعب، وشمس ابعوال دن الر

 ونحو ذلك.



 

 
e 

g h 

f  303 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى مضموم األول فنبدأ بمضموم األول مفتوح الثاين،  

 ُفَعٌل، كــ ُصرد اسم طير، وغرف جمع غرفة، وُحطم، كثير التحطيم.

تب، : بضم األول وضم الثاين: ُفُعٌل، مثاله ُعنق، وجنب، وكال دن السا  

وُحُمر، حمر جمع ماذا؟ حمر إذا كانت ُفعل تكون جمع حمار، ودرسنا ذلك يف 

 جموع التكسير.

على حسب هذا الرتتيب: بضم األول وكسر الثاين: ُفِعٌل وهذا  ال دن السابع:

سنرتك الكلم عليه بعد قليل، ألن ابن مالك سينص عليه فيه مشكلة، سيتكلم عليه 

 .-إن شاء اهلل–

: بضم األول وسكون الثاين ُفْعٌل مثل ُقفل، وحلو، وُحْمر جمع نال دن الرام

 ماذا؟ جمع أحمر وحمراء.

اآلن انتهينا من مضموم األول اآلن ننتقل إلى مكسور األول،  ال دن التاسع:

 مكسور األول مفتوح الثاين مثل: فَِعٌل كـــ عنب، وسمن.

لثاين، فُِعٌل، وهذا : على هذا الرتتيب مكسور األول مضموم اوال دن العاشر

 أيًضا فيه مشكلة سيأيت الكالم عليه.

مكسور األول، مكسور الثاين: فِِعٌل مثل إبل وإبط، لغة يف  ال دن الحا ب عشر:

 إبط، وهذا نادر، لكنه موجود يف العربية.

 : بكسر األول وسكون الثاين، فِْعٌل كعلم، وسلم.ال دن الراين عشر

سم الثالثي المجرد، وقد جاء كما رأيتم من فهذا البيت عم وشمل أوزان اال

كل األوجه المحتملة لهذا الثالثي سوى وزنين اجتمع فيهما الضم والكسر، إما أن 

الضم األول والكسر الثاين، ُفِعل، أو بالعكس فُِعل، هذان الوزنان بسبب الثقل 

 الواضح فيهما حصل فيهما إشكال، وهجران للعرب لهما.
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 : ع فِال يف يلِّ وخص   ابن مالِّ ببي 

ةةةةةةل   ِِ ةةةةةةلع أ ْ ِمةةةةةةَل َواْلَعْكةةةةةةء  َ  ع 
 َوفِ

 

ِعةةةةْل    َْْخِصةةةةْيَل فِْعةةةةلض بِ   ْصةةةةِدِ ْ   َِ  لِ

يعني أن القسمة العقلية كما رأيتم ردت إلى اثني عشر وزًنا، عشرو منها  

 مستعملة، تسعة مستعملة استعمااًل كثيًرا، والعاشر فِعل كإبل نادر لكنه موجود.

ان اجتمع فيهما الضم والكسر، خصهما بكالم فقال: أحدهما والوزنان اللذ

 مهمل أي لم ُيستعمل، والثاين قليل، وكان ينبغي أن يقول نادر.

أما المهمل: فهو فُِعل، يقول هذا مهمل لم يرد عليه اسٌم ثالثي يف اللغة 

 العربية.

: -تعالى-استشكلوا على ذلك ورود قراءة شاذة ألبي السمال، يف قوله 

؛ فقرأها ابن السمال: والسماء ذاِت الِحُبك؛ [7الِار اَ:] (ٻ ٻٱ )

افصل الكلمة األخيرة وحدها: ِحُبك فُِعل، فصارت ِحُبك على وزن فُِعل، 

والصواب يف هذه القراءة إن صحت وثبتت ألن القراءة الشاذة، البد من التثبت من 

كسًرا أصلًيا،  صحة سندها أواًل إن ثبتت فالكسر الذي أصاب أول الكلمة ليس

الكلمة ليست يف األصل مكسورة األول ِحُبك، وإنما هي ُحُبك، ولكن ُكِسر أولها 

لمناسبة الكسرة التي قبلها يف قوله: )ذاِت الِحُبك( وحركات المناسبة تأيت عند 

 بعض العرب وخاصة األعراب منهم.

ناسبة كقراءة األعراب الَحَمِد هلل هي الُحمد هلل، فبعض األعراب كسر لم

الكسرة بعدها، فهذه حركات مناسبة ليست حركات أصلية، فعلى ذلك ال تخرم 

هذه القراءة قولنا إن فُِعل مهملة لم تأيت عليه كلمٌة هي على هذا الوزن يف األصل، 

 والُحُبك، بمعنى طرائق النجوم يف السماء.

ماء ( يعني ُفِعل يف األسوالعكء  ِلوأما الوزن القليل فهو عكسه، قال: )

 الثالثية عند ابن مالك قليل يعني نادر.
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قالوا: والذي جاء من األسماء الثالثية على ُفِعل، ثالثة أسماء، وهي )ُدِوئل، 

وُرئِم، ووِعل(، أما ُدوئِل فهو اسم دويبة صغيرة سميت عليها القبيلة المشهورة من 

ن معناها، من أراد كنانة التي ُينسب إليها أبو األسود الدؤلي، وُرئِم ال تسألونني ع

 معناها فليراجع الكتب، ووِعل: لغٌة يف الوعل عنز الجبل.

والجمهور على أن هذه الكلمات ليست على وزن وُفِعل أصالًة، هم يقولون 

نحن نتكلم يف األصول، ال نتكلم على ما قد يطرأ على الكلمة، فيقولون: هذه 

فعال ثالثية مبنية للمجهول، الكلمات: )ُدِوئل، وُرئِم، ووِعل(، هذه يف األصل أ

كما تقول: ُضِرب وشِرب، أفعال ثالثية مبنية للمجهول، ثم نقلت إلى االسمية، 

 وسميت هبا هذه الدابة.

وسبق عندما تكلمنا يف باب العلم ويف أكثر من باب أننا نبهنا على أن العلم 

أن تسمي  يعني تسمية األشياء ُيمكن أن تنقل إليها من جميع أبواب اللغة، يمكن

باالسم الجامد، واالسم المشتق، والمصدر، وباألفعال على خالف أنواعها، 

ماضي، ومضارع، وأمر، فعل متعدي والزم، وفعل مبني للمعلوم، فعل مبني 

 للمجهول.

ويمكن أن تسمي بالجملة، جملة اسمية أو فعلية، أو تسمي بشبه جملة، باب 

من هذا، فــ ُدوئِل مبني للمجهول سميت التسمية يف اللغة واسع جًدا، قالوا: هذا 

هذه الدابة به، فلهذا لو أردنا أن نمثل اآلن على بعض هذه األوزان، أو األوزان 

التي ستأيت يف المجرد الرباعي والمجرد الخماسي، دائًما ال تمثل بأعالم، ال تمثيل 

 باألعالم يف الصرف، ألن األعالم أغلبها منقول، والمرتجل فيها قليل.

العلم المنقول ال يدل على أن هذا هو أصله يف التسمية، وإنما قد يكون و

منقواًل من باب آخر من اللغة، ولهذا قالوا: الرباعي المجرد الذي على وزن فعلل، 

مثاله: قالوا: جعفر، ماذا أرادوا بجعفٍر هنا، تعود إلى كتب الصرف ما معنى جعفر؟ 
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 نقول جعفر هو النهر الصغير. 

المعنى باللغة، وبه سمي الرجل، داللة على الكرم، فجعفر ال  هذا هو أصل

يراد به العلم اسم اإلنسان، إنما يراد به اسم األجناس اسم هنر، فالخالصة أن 

االسم الثالثي المجرد أدت القسمة العقلية إلى إيجاد اثني عشر وزًنا له، فتسعة 

إنه نادر، واألظهر أنه مهمل مستعملة بكثرة، وفِعل نادر، وُفِعل أثبته بعضهم وقال 

 وما جاء عليه فهو منقول.

والوزن األخير فُِعل، وهذا مهمل، فخالصة الخالصة أن االسم الثالثي 

المجرد كم له من وزن؟ له عشرة أوزان، ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك بعد أن ذكر 

ثالثي أوزان االسم المجرد انتقل إلى ذكر أوزان الفعل المجرد، الفعل المجرد ال

 وهي أربعة، فذكرها أيًضا وحصرها يف بيٍت واحد، فقال: 

ةةة َّ َواْكِسةةةرِ اْلرَّةةةانَِ  ِمةةةْن  َْ َوا   َواْفةةةَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

 قال:  

ةةة َّ َواْكِسةةةرِ اْلرَّةةةانَِ  ِمةةةنْ  َْ َوا   َواْفةةةَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

الثالثي المجرد له أربعة أوزان، وذلك ألن أوله : إن الفعل يقول  

 مفتوح، الحرف األول مفتوح، والحرف األخير ال عالقة له بالصرف.

األخير ما لنا عالقة به، واألول دائًما مفتوح، والثاين: لك فيه الفتح والكسر 

 والضم، ثالثة ضرب واحد النتيجة ثالثة.

 غلب، كـــ ذهب وخرج ودخل.َفَعَل، وهذا هو األكثر واأل ال دن ا ول:

 بفتح األول وكسر الثاين َفِعَل، كشرب وفرح. ال دن الراين:

 بفتح األول وضم الثاين: َفُعَل مثل َعُظم وشرف. :ال دن الرالَ
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﷽ 
 

هذه األوزان الثالثة للفعل الثالثي المجرد نص  بعد أن ذكر ابن مالك 

ي وزن فعل كضمن وضرب (؛ يعنود  نح  امنعلى الوزن الرابع فقال: )

وشرب، وهذا الوزن األخير خاٌص بالفعل المبني للمهول، وأما األوزان الثالثة 

 األولى، فخاصٌة بالفعل المبني للمعلوم.

إًذا فابن مالك كم ذكر من وزٍن للفعل الثالثي المجرد؟ أربعة أوزان، ثالثة 

 يين يف المسألة.للمبني للمعلوم، وواحد للمبني للمجهول، وهذا هو قول الكوف

وأما البصريون فإهنم يرون أن الفعل الثالثي المجرد، له ثالثة أوزان فقط، 

وهي أوزان الفعل المبني للمجهول، َفَعل، وَفُعل، وفِعل، نعم األوزان الثالثة 

 المذكورة للفعل المبنية للمعلوم.

يعني أما صيغة المبني للمجهول: ُفِعل فإهنم يروهنا فرًعا عن هذه الصيغ، 

يقولون صيغة المبني للمجهول فرٌع عن صيغ المبني للمعلوم، وليست صيغًة 

أصلية، والدليل على ذلك أهنا تأيت من فعل وتقول يف ضرب ُضِرب، وتأيت من 

فعل، وتأيت من َفُعل، دل ذلك على أنه ليست صيغًة أصلية خاصًة هبذه األفعال، 

من المبني للمعلوم، إلى المبني وإنما هي صيغة فرعية تنشأ عن قلب هذه الصيغ 

 .-واهلل أعلم–للمجهول، وقولهم هو األظهر 

بعد أن ذكر الفعل الثالثي المجرد، ذكر الفعل الرباعي  ثم قال 
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 المجرد، والفعل المزيد فقال:  

ةةةةةةةةةةْرَ ا  َ  َأْرَبةةةةةةةةةةعع إِْن ج  نَْتَ ةةةةةةةةةةا  َوم 

 

ْيةةةةةِه َفَمةةةةةا ِسةةةةةت ص َعةةةةةَدا  
ةةةةةَزْ  فِ  َوإِْن   

جرد أقل ما يكون عليه ثالثة أحرف كما سبق، وأكثر ما يكون يقول الفعل الم 

 عليه أربعة أحرف.

الفعل الرباعي المجرد كم له من وزن؟ وزن أو زنان؟ هو له فعلل، وزنه فعلل 

 كــ بعثر، وطمئن، وزلزل، إلى آخره.

ُبعثِر ُفعلل، إًذا على الخالف السابق، إذا أخذنا بقول الكوفيين، نقول: إن له 

، فعلل، وُفعلل، وإن أخذنا بقول البصريين والجمهور، قلنا له وزن واحد وزنين

فقط، فعلل، أو ُفعلِل ففرٌع عن فعلل، وأما الفعل المزيد فإنه ال يزيد بالحروف 

 الزائدة عن ستة أحرف، كما سبق شرحه، وهذا قوله: وإن يزد فيه فما سًتا عدا سل.

األصل يف األفعال والمضارع ُيؤخذ الكالم دائًما على الفعل الماضي ألنه هو 

منه واألمر يؤخذ منه، نحن نتكلم عن الفعل الماضي، هذه أوزانه، ثم يف الصرف 

هناك موضوع عن كيفية صوغ المضارع من الماضي، وموضوٌع آخر عن كيفية 

صوغ األمر من المضارع، ألهنم يرون أن األمر من المضارع، والمضارع من 

 ا على أن الفعل الماضي هو أصل األفعال.الماضي، إال أهنم اتفقو

بعد ذلك أوزان االسم الرباعي المجرد، ألننا ذكرنا  ثم ذكر ابن مالك 

أن االسم المجرد إما ثالثي وذكر أن له عشرة أوزان، واآلن يذكر أوزان االسم 

 الرباعي المجرد فقال: 

َبةةةةةةةا ض َفْعَلةةةةةةةل    ر 
َ ةةةةةةةرَّ ض  ٍَْسةةةةةةة ض م 

 

ةةةةةةةةةةل  َوفِْعِلةةةةةةةةةةلع َوفِْعَلةةةةةةةةةة   ْعل   لع َوف 

ْعَللع  فَِعَل  َوَمعْ    ف 

َفْعَلُل، بفتح األول  ال دن ا ولفذكر ستة أوزان لالسم الرباعي المجرد، 
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 وسكون الثاين وفتح الثالث، فعلٌل وهو األكثر فيه، نحو جعفر.

فِْعلٌِل بكسر األول والثالث وسكون الثاين، نحو زبرج، وهذا  وال دن الراين: 

ينة تسمى زبرج، كالحلي وما إلى ذلك ومن ذلك سمسم، هو على اسٌم للزينة أي ز

 وزن فِْعلٌِل.

فِْعَلٌل بكسر األول وسكون الثاين وفتح الثالث، مثاله درهم،  ال دن الرالَ:

 وهجرع، يقال: رجٌل هجرٌع إذا كان طويل أعرج.

ُفْعُلُل بضمتين بينهما سكون، مثال ذلك ُبرثن وهو مخلب  وال دن الرابع:

 د، وجرهم وهو اسم قبيلة عربية مشهورة.األس

فَِعْل بكسر األول وفتح الثاين وسكون الثالث، مثاله: هجرب،  وال دن الخامء:

 هجرب من أسماء األسد وقمطٌر وهو وعاء الكتب.

 :ُفْعَلٌل بضم األول وسكون الثاين وفتح الثالث، قالوا مثاله وال دن السا  :

 ضر، أو ذكر الجراد.جهدب، تعرفون الجهدب الجراد األخ

 (.63:22@)  الب:

 جهدب عندكم جهدب، ما أعرفه. الشيخ:

المهم: فذكر ابن مالك لالسم الرباعي المجرد ستة أوزان، الخمسة األولى 

متفٌق عليها، والوزن السادس وهو فعلل مختلٌف فيه، أثبته الكوفيين واألخفش من 

لبصريين ال يثبتونه، ألهنم يرون البصريين، وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، وجمهور ا

 أنه ليس وزًنا أصلًيا وإنما هو فرٌع عن فعلل.

لماذا جعلوه فرًعا عن ُفعلل؟ يقولون: كل الكلمات وهي قليلة، كل الكلمات 

التي جاءت على فعلل، وهي رباعية سمع فيها أيًضا ُفعلل، فجهدب ُسِمع فيها 

لى ُفعَلل، طلًبا للتخفيف أو غير جهدب، فهذا يدل على أصلها ُفعُلل، ثم غيرت إ
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 ذلك، ويدل على ذلك أكثر أن هناك كلمات كثيرة على فعُلل، لم يقال فيها ُفعَلل. 

يعني ُفعَلل كلمات قليلة ومع ذلك كلها قيل أيًضا فيها ُفعُلل، وهناك كلمات 

، أخرى على ُفعُلل ولم يقال فيها ُفعَلل، فلهذا تابع الجماهير يف ذلك قول البصريين

قالوا: إن أوزان االسم الرباعي المجرد خمسة، وخرجوا منها السادس ُفعَلل، قالوا 

إنه وزن فرعي، وليس وزًنا أصلًيا، يعني مثاًل لو قلنا كلمة ُعنُق، ما وزن عنق؟ وزن 

 عنف ُفُعل.

 من أحكام الصرف أن كل اسم على وزن ُفُعل يجو أن يخفف على ُفْعل

نق على وزن فعل؟ لو قالها مثاًل شاعر، لو قالها فتقول ُعنق، فهل تقول إن ع 

قائل ُعنْق نقول على وزن ُفُعل، لكن خففت على ُفْعل من باب التخفيف إًذا 

انتقلت من أصلها إلى فرع، فنحن ما ننظر إلى هذه الفروع التي تأيت من باب 

 التخفيف، أو تأيت لسبب آخر.

ويقال لك كل ثالثي عينه حرف  لو قلنا كلمة بحر وهنر على وزن َفَعل، مراِل:

حلق يجوز لك فيه الفتح تخفيًفا، فتقول َبَحر وَنَهر، فنقول إن وزنه َفَعل، نقول ال 

إن وزنه َفْعٌل وأما بحر وَنَهر فهذا نطق فرعي عن النطق األصلي ونحن إنما نتعامل 

 مع األصول، واألصول تعرف بالكثرة.

ل إنه هو األصل، بعد أن ذكر ابن نراجع ونجد أن األكثر جاء على ذلك، نقو

أوزان االسم الثالثي المجرد عشرة، ثم ذكر أوزان االسم الرباعي  مالك 

 المجرد وقال إهنا ستة، انتقل اآلن ليذكر لنا أوزان االسم الخماسي المجرد.

 : ويف يلِّ  ِ ل 

ةةةةةةةةةةةةلض   َوإِْن َعةةةةةةةةةةةةالَ َفَمةةةةةةةةةةةةْع َفَعل 

 

 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ   َفْعَلِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَ   

َعْلةةةةةةةةلض وَ   ا ف  َِ  فِْعَلةةةةةةةةل  َوَمةةةةةةةةا َكةةةةةةةة

 

ِِْل اْنَتَمةةةةةى   ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  َغةةةةةاَ َر لِْلزَّ
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فأشار بقوله وإن عال، هو ذكر أوزان االسم الرباعي المجرد، عندما انتهى قال: 

وإن عال، يعني إن عال االسم إلى أقصى ما يصل إليه من الحروف يف التجرد، 

فذكر لنا كم وزن؟ خمسة أو وعرفنا من قبل، أهنا خمسة فأوزانه هذه المذكورة، 

 ستة؟ أربعة، ذكر أربعة أوزان.

هو وزن َفَعّلٌل بفتح األول وفتح الثاين وسكون الثالث، وفتح  :ال دن ا ول

 الرابع، نحو سفرجٌل وفرزدٌق.

السفرجل اسم شيٌء يؤكل، والفرزدق يطلق على العجينة إذا جمعت تسمى 

 فرزدًقا.

ألول وسكون الثاين وفتح الثالث وكسر الرابع َفْعَللِل بفتح ا وال دن الراين:

وهذا قليل، من أمثلته جحمرش، يقولون امرأة جحمرٌش وهي المرأة العجوز جًدا 

 إذا كربت يف السن كثيًرا قالوا لها ذلك.

ُفَعلٍِّل بضم األول وفتح الثاين وسكون الثالث وكسر الرابع،  :وال دن الرابع

قزعمل، وهو الشيء القليل، يقولون ليس معه وال ُفَعلٍِّل وهو أيًضا قليل مثاله 

 قزعملة، أي ليس معه شيء.

فِْعَللٌّ بفتح األول وسكون الثاين وفتح الثالث وسكون الرابع  :وال دن ا خير

 فِْعَللٌّ مثاله: قرطعٌب.

 ، فِْعَللٌّ نعم فِْعَللٌّ بكسر األول وسكون الثاين وفتح الثالث وسكون الرابع فِْعَللٌّ

ٌب وأيًضا بمعنى الشيء القليل وإن قال قائل لماذا تأتون هبذا األمثلة الغريبة كقرطع

 لهذه األوزان؟ 

ما سيأيت ذكره وهو أن األغلب يف اللغة العربية هو الثالثي،  :ال  اب عن يلِّ

فلهذا كما سمعتم أتينا بأمثلة واضحة ومشهورة، وأما الرباعي المجرد، فهو قليل 
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وأما الخماسي المجرد فهو نادر وبعض أوزانه أندر من لكنه موجود ومستعمل،  

 بعض، فلهذا لم يأيت عليه إال هذه الكلمات النادرة.

أوزان االسم الثالثي وأوزان االسم الرباعي  بعد أن ذكر ابن مالك 

وأوزان االسم الخماسي المجرد، وذكر أوزان الفعل الثالثي المجرد، وذكر الفعل 

 ك بقوله: الرباعي المجرد، ختم ذل

 َوفِْعَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َوَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

ِِْل اْنَتَمةةةةةى   ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  َغةةةةةاَ َر لِْلزَّ

يقول: فإن وجدت اسًما معرًبا أو فعاًل متصرًفا بعد ذلك ليس على شيٍء من  

هذه األوزان التي ذكرهتا فاعلم أن فيه زيادة وهذا الذي بالزيد، زاد يزيد زيًدا أو فيه 

ذلك من قبل، أما النقص كما مثلنا من قبل بكلمة نقص أي حذف، وقد أشرنا إلى 

 يد، ودم وفم وقم، وأما الزيادة فنحو استخراج واقتدار ونحو ذلك.

لكي نختم الدرس، نقول نستخلص من كل ما ذكرناه من قبل، وما  :الخالصْ

 شرحناه من كالم ابن مالك أن االسم ينقسم إلى مجرٍد ومزيد.

؟ عشرة أوزان، له عشرة اثنان مهمالن، له وأن االسم المجرد كم له من وزن

 عشرة أوزان، واالسم الرباعي المجرد له ستة أوزان.

 واالسم الخماسي المجرد: له أربعة أوزان.

وأن االسم المزيد يأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا وسباعًيا وأن الفعل كذلك 

زن أربعة أوزان ينقسم إلى مجرٍد ومزيد، فالفعل المجرد يكون ثالثًيا وله كم و

 ويأيت رباعًيا، وأما الفعل المزيد فيأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا.

هنا نقف ألن ابن مالك بعد ذلك سيبدأ بالكالم على كيفية الوزن، وهذا الذي 

 يف المحاضرة القادمة. -إن شاء اهلل–سنبدأ به 

 عين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم
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 الدرس الثاني والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

من شهر ذي الحجة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة  االثنين السادس والعشرين

 .وألف من هجرة المصطفي 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه –وتوفيقه الدرس الثاين والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 . -رحمة اهلل

ح باب التصريف وذكرنا أن هذا الباب عقد وكنا قد توقفنا يف آخر درس يف شر

يف ثالثة وعشرين بيًتا شرحنا منها يف الدرس الماضي عشرة  ابن مالك 

 ما تيسر من هذه األبيات. -إن شاء اهلل تعالى–أبيات، ونشرح يف هذا الدرس 

ما يدخل يف التصريف أي يقبل التصريف وما  فبعد أن ذكر ابن مالك 

رد من األسماء، ومن األفعال، وبيَّن أنواعه، ثم بعد ذلك ال يدخل ثم بيَّن المج

تكلم على ما يبلغه االسم والفعل يف الزيادة، ينتقل بعد ذلك إلى كالم على تعريف 
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الحرف األصلي والحرف الزائد، ثم يتكلم على كيفية الوزن، ويف آخر الباب يذكر  

 مواضع الزيادة.

 لزائد: يف تعريف الحرف األصلي والحرف ا فيقول 

ب  ِِ  َواْلَحةةةةْر   إِْن َ ْلةةةةَزم َفَأْصةةةةلع َوالَّةةةة

 

ب  ِِ ةةةةا اْ ت ةةةة َْ ةةةةد  ِمْرةةةةل  
ا ِ  ٍَ َ ْلةةةةَزم  اْلزَّ

الحرف الزائد هو الذي يلزم جميع تصاريف الكلمة، مهما  :  ِ ل 

صرفت الكلمة على أوجهها المختلفة من فعٍل ماضي ومضارع وأمر، ومن مصدر 

لمشتقات كاسم المكان، والزمان واآللة، واسم فاعل واسم مفعول وبقية ا

 فالحرف األصلي يجب أن يبقى يف جميع التصرفات ال يسقط يف شيٍء منها.

وأما الحرف الزائد فهو الذي يسقط يف شيٍء من هذه التصرفات، الحرف الذي 

يسقط يف شيء من هذه التصرفات، ولو يف تصرف واحد، فإنه يكون حرًفا زائًدا 

 و حرٌف مزيد.يقال حرٌف زائد أ

لو أخذنا مثاًل الكتابة، الكتابة نجد أن الحروف األصلية فيها أو  :مرال يلِّ

األحرف األصلية فيها هي الكاف والتاء، والباء، يسموهنا يف الصرف أو التصريف 

األرف األصلية، وتسمى يف المعاجم أو عند علماء اللغة باألصل أو الجذر أو 

 المادة.

اف والتاء والباء، مهما صرفتها تجد هذه األحرف فيها، فاألصل عندنا هنا الك

فتقول كتب ويكتب واكتب، وتقول كتاب وكتابة، ومكتب ومكتبة، وكاتب 

 ومكتوب، وكتيبة، وكتائب، وكتاب، إلى آخره.

ثم تجد بعض األحرف تأيت يف بعض التصرفات دون بعض، كاأللف يف كاتب، 

م والواو زائدتان، وكذلك األلف يف ال نجدها يف كتب، وإذا قلت مكتوب، فالمي

كتاب، وإذا قلت كتيبة فالزائد فيها التاء والياء، وإذا قلت كتائب، فالزائد األلف 
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 والهمزة، وإذا قلت مكتب، فالزائد الميم، ومكتبة: الميم والتاء وهكذا.

إًذا فالحروف األصلية هي التي تثبت يف جميع التصرفات، والحروف الزائدة 

قط يف شيٍء من هذه التصرفات، وابن مالك مثَّل لنا بتاء الفعل هي التي تس

 )احتذي(؛ قال: احتذى يحتذي احتذاًء.

ولو تأملنا يف األصول لوجدناها من الفعل حذا يحذو األصول هي الحاء 

والذال والواو، ما سوى ذلك زائد، فإذا قلت: )يحتذي( فالهمزة زائدة والتاء 

زة والتاء، وأما الياء يف )يحتذي( واأللف يف زائدة، )احتذى، يحتذي(، الهم

)احتذى(، وكذلك األلف يف )حذا( فكلها منقلبة عن الواو األصل يف حذا يحذو، 

يف طريقة  -إن شاء اهلل–كلها منقلبة عن األصل وهو الواو وستأيت إشارٌة إلى ذلك 

 الوزن.

االشتقاق من ويقودنا هذا إلى اإلشارة بسرعة إلى الكالم على االشتقاق، فإن 

أهم أو أهم خصائص اللغة العربية عندما يذكر الدارسون لغات العالمية يذكرون 

خصائص كل لغة، فأهم خاصية يف اللغة العربية، أهنا لغة اشتقاقية، ومعنى ذلك أن 

 بعضها ُيؤخذ من بعٍض بطريق االشتقاق.

نأيت االشتقاق مأخوٌذ من الشق، يعني أن الكلمات ُيشق بعضها من بعض، ف

إلى األصل أو نقول الجذر أو المادة وهي َكَتب ثم نشق من هذا األصل كلمات 

كثيرة، لكن هذا االشتقاق يكون بطرق مطردة قياسية، كل طريٍق قياسي يؤدي إلى 

 معنى.

 على فعل، ككتب. فالماا :

 له أربعة صيغ حسب أحرف المضارعة. :والمعار 

 : له صيغته.وا مر
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عل إذا أردت أن تأخذ من الكتابة اسًما تطلقه على من فعل فإذا أردت اسم الفا  

الكتابة فتقول: كاتب على فاعل، ومن وقعت عليه الكتابة تسميه على وزن مفعول 

 مكتوب.

والمكان الِب ِْع فيه الكتابْ م عل، مكتب، و كِا،  ِا  سمى اٍشتِاَ، 

 واٍشتِاَ له أ ميْ كبيرة يف اللرْ،  م رض عدة، من ا: 

ه يبقي المعنى اإلجمالي يف كل هذه التصرفات، معنى الكتابة يبقى يف كل أن

هذه التصرفات مهما كثرت، ومهما أخذنا اشتقاقات جديدة لم تكن معروفة 

للكلمة من قبل، وأيًضا هذه فائدة أخرى لالشتقاق، وهي أهنا أهم طريقة لنمو 

 اللغة، وثراءها.

إن هناك جهاًزا جديًدا خرج وسميناه فلو أتينا مثاًل برجٍل جاهلي وقلنا له 

هاتف، كلمة هاتف لو بحثنا عنها يف المعاجم ال نجدها، ألن الهاتف وإطالقه على 

هذا الجهاز الجديد أصاًل جديد لم تكن تعرفه العرب، لكن العربي عندما يسمع 

 هباتف يعرف مباشرة أنه شيء يهتف، ال يعرف التفاصيل لكن 
َّ

أن جهاًزا ما سمي

المعنى اإلجمالين وهذا أمٌر مهم، بخالف اللغات األخرى التي تعتمد على يعرف 

 االرتجال.

االرتجال يعني أن تجمع حروًفا تنسق بين حروف حتى تخرج بكلمة تعجبك، 

 فتطلقها على هذا االكتشاف أو االقرتاع، أو على شركتك أو محلك، أو نحو ذلك.

يف اللغة، ال يعرفها وال يعرف فاالرتجال أن تأيت بكلمة جديدة ليس لها أصل 

 معناها إال من وضعها.

اآلخرون ال يعرفون عنها شيًئا ال كثيًرا وال قلياًل ال معنى إجمالي وال معنى 

تفصيلًيا، بخالف اللغات التي تعتمد على االشتقاق، فنحن إذا أخذنا الكلمة 
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ذا يحفظ الجديدة بطريٍق قياسي عن طريق االشتقاق يبقى المعنى اإلجمالي، وه

المعنى ألصحاب اللغة، فال يقعون يف إحراٍج كبير، وال يبتعدون كثيًرا عن لغتهم 

 عندما تكثر هذه الكلمات الجديدة.

وهذا الذي يجعل اللغة قادرة على مواكبة الجديد، فاللغة العربية لم تتغير منذ 

ر العصر الجاهلي، وإنما تزيد وتنمو، وتثرى، وتستطيع أن تواكب جميع العصو

والحاجات بسبب اضطراد االشتقاق فيها، ومع ذلك يبقى أهلها مرتبطين هبا وهبذه 

األشياء الجديدة وال يجدون فيها عنًتا، بخالف كثيٍر من اللغات األخرى، التي ال 

 تعتمد على االشتقاق فيضطرون إلى كثرة االرتجال.

أصحاب  فكثرة االرتجال تؤدي إلى وجود الكلمات الجديدة التي ال يعرفها

اللغة مهما كان اإلنسان متخصًصا يف اللغة، وكثرت هذه الكلمات المرتجلة عليه، 

 سيجهلها، فإذا كانت خمًسا ثم عشًرا ثم مائة ثم ألًفا ثم خمسين ألًفا.

تصور لغة يقولون فيها أكثر من خمسين ألف كلمة مرتجلة جديدة كيف تنكون 

نجليزية، أكثر اللغات األوربية هذه اللغة؟ وهذا الذي حدث اآلن يف اللغة اإل

 والهندية ليس فيها اشتقاق، اشتقاق مضطرد، فلهذا يكثر عندهم االرتجال.

يسمونه عندهم اصطالحات، يقولون هذا اصطالح ربما تأيت إلى مرتجم كبير 

يف لغة من هذه اللغات تسأله عن معنى كلمة يقول: ما أعرفها، كيف يعني ما 

طلح، أي لعلها كلمة مرتجلة وضعت ما يعرفها من تعرفها؟! يقول: لعلها مص

وضعها، فالبد أن تعود إلى معجم مثاًل أو إلى كتاب جديد يخربك عن معناها، ما 

تستطيع أن تعرف معناها من لفظها، وال قريًبا من معناها، وال معناها اإلجمالي، 

 حتى تعود إلى االصطالح الذي وضعه واضعها لهذه الكلمة.

تغير هذه اللغات، فلهذا يذكر بعض الدارسين أن اللغة فلهذا بدأت ت
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اإلنجليزية بعد خمسين سنة من اآلن قد تتغير، وتنقلب إلى لغة أخرى، بمعنى أن  

الناطقين باإلنجليزية بعد خمسين سنة ال يعرفون ما كتب هبا قبل خمين سنة، 

أن يدركوا وبالعكس، فالمتكلمون باإلنجليزية اآلن بعد خمسين سنة ال يستطيعون 

 كثيًرا مما ُكتِب هبا، بسبب هذه الكلمات المرتجلة الكثيرة.

أما اللغة العربية فهي لغة ثرية سواًء بأصولها بالمواد بالجذور أو باالشتقاق 

الذي من خالله تأخذ من هذه األصول ما تحتاج إليه من كلمات، فاللغة 

 أصل. اإلنجليزية ال تتعدى أصولها وجذورها خمسة آالف جذر أو

بينما اللغة العربية تتجاوز فيها الجذور أكثر من ثالثين ألًفا بعضها مشهور 

وبعضها غير مشهور، فإذا كانت عندك مواد كثيرة جًدا أصول وعندك طرق قياسية 

ألخذ هذه الكلمات، تستطيع أن تأخذ من هذه الكلمات ما تشاء، فلهذا تجد أن 

يتمنعون كثيًرا عن استقبال كلمات أعجميًة  القائمين على العربية كانوا وال يزالون

 تدخل إلى إعراهبا بغير حاجة ألن يف العربية كفاية.

أي تستطيع أن تأخذ من العربية وأن تشتق كلمات تقوم بالحاجة، بخالف 

اللغات األخرى فإهنا ال تستغني عن ذلك، تجد كل لغة تأخذ من اللغة األخرى 

تباط الحضاري والتأثر فقط، وإنما من باب كلمات كثيرة جًدا، ال من باب االر

الحاجة الملحة، يعني ما تستطيع أن تخرج كلمات جديدة، وتواجه عن الحاجة 

العصرية، بخالف اللغة العربية فهي قادرة على ذلك ومع ذلك فهي تقبل كلمات 

 :  سمى ن ام التعر ب بشروطأعجمية من اللغة األخرى وتدخلها بنظاٍم معين، 

الحاجة، أن يكون هناك حاجة ملحة لهذه الكلمة، ليست كل  ول:الشرط ا 

كلمة تقبل، أو تقبل الكلمات هكذا من دون حاجة، ألن كثرة هذه الكلمات 

وقبولها ستجعل العربية كغيرها من اللغات األخرى التي تحتوي على كلمات 

 جديدة ال يعرفها أهلها، وهذا له أثر كبير جًدا.
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ر واحد، إلى أثر مثاًل الكلمات األعجمية عندما تكثر، يعني انظر فقط إلى أث 

تجد اآلن كثير من الناس ال يستطيع أن يتعامل مع األجهزة الجديدة، ألهنا تعتمد 

على كلمات أعجمية كثيرة، ال تستطيع أن تتعامل معها، لكن لو ترجمت هذه 

لهذا نقول يجب الكلمات وهذه الربامج الستفاد الناس منها أكثر، ألهنا بالعربية، و

أال ُيتوسع كثيًرا يف قبول هذه الكلمات إال للحاجة كالمصطلحات العلمية الدقيقة، 

 المصلحات الطبية، المصطلحات الهندسية الدقيقة، يف داخل العلوم.

لكن كلمات العامة التي يستعملها عامة الناس، وتنتشر بينهم تكون كحاجة 

أن تعرب وال تدخل كما هي، هذه الماحة عامة هذه ينبغي أن ترتجم أو على األقل 

 سريعة عن االشتقاق وإال فإن الكالم عن االشتقاق كالم كثير.

عرفنا أن الحرف األصلي: هو الذي يبقى يف جميع التصرفات، وأن الحرف 

 الزائد هو الذي يسقط يف شيء من هذه التصرفات، ولو يف تصرٍف واحد.

ًبا ال دائًما هو الفعل الماضي، وأيًضا الذي يبين الحروف األصلية غال  ِ ل ن:

% بالمئة ما هناك 80أغلب اللغة العربية ثالثية األصول، يعني ربما نقول أكثر من 

 % من اللغة العربية أصولها ثالثية.80إحصائية دقيقة لكن أكثر من 

بعد ذلك هناك كلمات قليلة أصولها رباعية أي الحروف األصلية فيها أربعة، 

اك كلمات نادرة أصولها خماسية أي الحروف األصلية فيها خمسة، وبعد ذلك هن

وكما عرفنا يف الدرس الماضي فإن أقل األصول ثالثة، وأكثرها خمسة، أكثر 

األصول ثالثة سواء من األسماء أو األفعال، وأكثر األصول يف األفعال أربعة، ويف 

 األسماء خمسة.

تك الكلمة حاول يف البداية أن تعيدها وأغلب اللغة العربية ثالثية فلهذا إذا جاء

إلى ثالثة أصول، إذا استطعت أن تفعل فهذا يؤيد أن أغلب اللغة ثالثي، فإن لم 
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تستطع يعني بقيت أربعة حروف ال تسقط، فنقول إهنا أصلية، فإن بقيت خمسة  

 حروف ال تسقط، فنقول إهنا خماسية.

صرفات الكلمة فهو نقول أي حرف يسقط من تصرف من ت والمرا  بالسِ ط:

حرٌف زائد، لكن ما المراد بالسقوط؟ المراد بالسقوط هنا السقوط لغير علٍة 

تصريفية أو إعرابية، يعني الذي يسقط ألنه ال حاجة إليه يف صيغة الكلمة أو بنية 

 الكلمة.

لكن الحرف الذي هو من صيغة الكلمة يف بنية الكلمة حرف موجود يف الكلمة 

ألسباب إما بسبب تصريفي أو بسبب إعرابي، فإن الحرف لكن سقط بسبب من ا

الموجود ولكن سقط لسبب تصريفي أو إعرابي يف حكم الموجود ألنه موجود، 

وإنما الكالم على الحرف الذي ليس موجوًدا أصاًل، فإذا قلنا مثاًل كتب هل فيها 

لف زائدة ألف؟ ما فيها ألف ثم سقطت، كتب ما فيها ألف أصاًل، فإذا قلنا كاتب األ

 األلف هنا زائدة.

لكن لو قلنا مثاًل )دعا يدعو( الفعل: يدعو مختوم بالواو، أخر حرف آخر من 

حروفه الواو، فإذا جزمت بـــ )لم( ماذا تقول؟ لم يدع، مجزوم وعالمة جزمه 

حذف الواو، هل نقول إن الواو حرف زائد ألنه سقط؟ نقول ال ألن الواو حرف 

كان موجوًدا يدعو، وإنما ُحِذف لعلة إعرابية، وكذلك الواو موجود، لوال الجازم ل

يف وعد، وعد فاء الكلمة أي الحرف األصلي األول واو، )وعد(؛ فإذا أتيت 

 بالمضارع من وعد تقول: يعُد الياء حرف مضارعة زائد.

غير موجود يف وعد، والعين والدال موجودان يف وعد، وأين الواو يف وعد؟ 

لم تسقط ألهنا معدومة أصاًل غير موجودة، بنية الكلمة صيغة  سقطت يف يعد، لكن

الكلمة غير محتاجة إليها، هي موجودة يف الكلمة يف صيغة الكلمة، وإنما سقطت 

لعلة تصريفية، قالوا: ألهنا وقعت بين فتٍح وكسر، فاألصل يوعد، كما لو قلت مثاًل 
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إًذا فالحرف ضرب مضارعه يضرب، يفعل، كذلك وعد يقول: يفعل، يوعد، 

 موجود يف صيغة الكلمة.

لكن سقط لعلة تصريفية، ألن الواو إذا وقعت بين فتٍح وكسر ُتحذف، يقولون 

 وقعت بين عدوتيها.

.. إلى آخره، فالمراد بالسقوط أي أن الحرف غير موجود يف .كذلك وىف ويفي

معدوم صيغة الكلمة، صيغة الكلمة بنية الكلمة ال يحتاج إلى هذا الحرف، الحرف 

غير موجود، لكن إذا كان الحرف موجوًدا يف صيغة الكلمة المضارع على يفعل، ما 

 يأيت المضارع على يفل أو على يعل، مضارع يفِعل أو يفَعل أو يفُعل.

ثم سقط منه حرف هو حرف موجود لكنه سقط لعلٍة تصريفية، فهذا السقوط 

 األسباب. ال يدل على أن الحرف زائد، بل هو أصلي وسقط لسبب من

 (.28:40@)  الب:

 الوزن هنا على األصل وهو يفِعل يوعد. الشيخ:

وكذلك لو قلنا مثاًل قال، هذتا ثالثي، يقول، ثم يأيت األمر من قال يقول على 

قل؛ حرفان، إًذا البد أن هناك حرًفا سقط، ألن األصول ال تقل عن ثالثة، فالواو 

اكنين، ألهنا ساكنة والالم سكنت سقطت يف قل لعلة تصريفية، وهو اجتماع الس

لألمر، فالتقى ساكنان ُفحذف الساكن األول فقلوا: قل، فسقوط الواو هنا ال يدل 

على أنه زائد يف يقول، نقول الواو زائدة يف يقول ألهنا سقطت يف قل، نقول ال 

السقوط هنا ليس سقوًطا من بنية الكلمة، وإنما سقوط بسبب تصريفه وهو التقاء 

 ين.الساكن

 (.30:00@)  الب:

 سيأيت الكالم على الميزان، الميزان سيأيت له كالم تفصيلي بعد قليل. الشيخ:
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 كيفية وزن الكلمات، فقال:  ثم بيَّن ابن مالك  

ةةةةْ َل فِةةةة    بِِعةةةةْمِن فِْعةةةةِل َقابِةةةةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةةةةة  ِِ    َوَاةةةةةاِعِا الَّةةةةةالِم إَِيا َأْصةةةةةلع َب

 

ْسةةةةةةت ِق     َكةةةةةةَراُِّ َجْعَ ةةةةةةرض َوَقةةةةةةاِ  ف 

ةةةةةد  ِاةةةةةْعَا َأْصةةةةةِل  
ا ِ  َوإِْن َ ةةةةةِّ  اْلزَّ

 

 َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ   

 على ما يسمى بالميزان الصريف ويسميه بعضهم التمثيل. تكلم  

 الميزان الصريف هو كلمٌة تتكون من الفاء والعين والالم على :الميزان الصريف

صورة الموزون، اتفقا أهل التصريف منذ بدأ هذا العلم على أن الوزن يكون بالفاء 

والعين والالم، ولم يقع بينهم يف ذلك خالف، فيأتون بالفاء والعين والالم، 

ويجعلوهنا على صورة الموزون، يعني من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث 

 التقديم والتأخير.

للكلمة، تأيت بالكلمة التي تقبل التصريف وتأخذ  فالميزان الصريف كأنه صورة

لها صورة، هذا الميزان الصريف ألنه صورٌة للكلمة ألنه معيار لفظي يتكون من 

الفاء والعين والالم على صورة الموزون فهو يوح أشياء كثيرة يف الكلمة، الميزان 

روف الصريف يبين الحروف األصلية من الزائدة، ويبين هل حدث يف هذه الح

 تقديٌم وتأخير تقدم بعضها على بعض.

هل ُحِذف حرف من الحروف األصلية لعلٍة تصريفية أو إعرابية، وغير ذلك، 

فوائده كثيرة ألنه صورة، ومهما دققنا يف الصورة ستجد فوائد كثيرة جًدا إًذا 

فالخالصة أن الميزان الصريف هو معيار لفظي يتكون من الفاء والعين والالم على 

 الموزون. صورة

والميزان الصريف يعتمد على التمييز بين الحروف األصلية والزائدة، البد أن 

تميز بين الحروف األصلية والحروف الزائدة، ألن الحروف األصلية لها طريقة 
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وزن، والحروف الزائدة لها طريقة وزن تختلف، وقد عرفنا قبل قليل كيف نميز 

وسيأيت تفصيٌل لذكر مواضع الحروف بين الحروف األصلية والحروف الزائدة 

 الزائدة يف آخر هذا الباب إال أن الفرق العام هو ما ذكرناه قبل قليل من أن:

 ما تبقى يف جميع التصرفات. :الحرو  ا صليْ 

 ما يسقط يف تصرف من هذه التصرفات. والحرو  الزا دة:

زائد، لسقوطه من فلهذا يا إخوان لو قلنا مثاًل الياء يف عظيمة زائد أم أصلي؟ 

َعُظم، لكن الياء يف مضيق زائد أم أصلي؟ نأيت بالمضارع ضاق يضيق، فالياء أصل، 

 الياء هي األلف يف ضاق، األصل ياء ثم انقلبت إلى ألف يف الماضي ضاق.

بعد قليل، إًذا فالياء يف مضيق أصل أم زائد؟  -إن شاء اهلل–وسنذكر ذلك 

مثاًل عظيمة ُتجمع على فعائل بالهمز  أصل، فلهذا يختلف الحكم، فيقولون

عظائم، وأما مضيق فألن الياء أصل تبقى، فتجمع على مضايق، من ضاق يضيق 

 فالياء أصل.

كذلك لو قلنا مثاًل صحيفة: الياء زائدة ألن هي من الصحف فتسقط الياء 

فتجمع على صحائف، لكن لو قلنا مكيدة، من كاد يكيد، إًذا فالياء أصل نقول 

، كذلك مثاًل كلمة شيخ الياء أصل أم زائد؟ أصل فلهذا قالت العرب مشايخ مكايد

 بالياء وال يقال مشائخ.

إًذا فالبد من التفريق بين الحرف األصلي والحرف الزائد، لو قلنا مثاًل انكسر، 

النون زائدة أم أصلية؟ زائدة ألنك تقول: كسر، إًذا فنقول: انكسر انفعل، لكن لو 

ون أصلية أو زائدة؟ أصلية ألنك تقول: نصر فالنون أصل، والتاء يف قلنا انتصر الن

 انتصر هي الزائدة افتعل.

وهكذا البد من التفريق بين الحروف األصلية والحروف الزائدة، فإذا فرقنا 



 

 
e 

g h 

f  324 
 شرح ألفية ابن مالك

بين الحروف األصلية والحروف الزائدة فنبدأ بالكالم على وزن الحروف  

نا من قبل يف الدرس الماضي أن األصلية، الحروف األصلية كيف توزن؟ عرف

الحروف األصلية إما أن تكون ثالثة وهذا األغلب وقد تكون أربعة وهذا قليل، 

 وقد تكون خمسة وهذا نادر.

فالحرف األصلي األول يقابل بالفاء، والحرف األصلي الثاين يقابل بالعين، 

رة والحرف األصلي الثالث والرابع والخامس يقابل بالمات، كلها على صو

 الموزون أي من حيث الحركات والسكنات.

وإذا قلت كتب تقول يف الميزان َفَعَل، فالكاف هو الحرف األصلي األول 

ُيقابل بالفاء فلهذا يسمونه فاء الكلمة، والتاء يف كتب ُيقابل بالعين، ألنه الحرف 

يسمونه األصلي الثاين ولهذا يسمونه عين الكلمة، والباء يف كتب يقابل بالالم فلهذا 

 الم الكلمة، وهذه المصطلحات تمر كثيًرا بكم يف كتب اللغة وغيرها.

 يقولون عين الكلمة كذا، فاء الكلمة كذا، الم الكلمة كذا.

يعنون بالفاء الحرف األصلي األول، ليس الحرف األول مطلًقا ال الحرف 

ة ما األصل األول، وعين الكلمة يريدون الحرف األصلي الثاين، قلت لطالٍب مر

 عين الكلمة؟ قال ما أعرف للكلمة عينًا وال أذًنا! 

: الحر  ا صل  الرالَ أمافالحروف األصلية توزن بالفاء والعين والالم، 

 فإنه يقابل بالالم اتفاًقا.

فإهنما يقابالن بماذا؟ بالمين آخرين  :وأما الحر  ا صل  الرابع والخامء

ذلك الكوفيون، فوزنوهما بلفظهما  هذا مذهب الجمهور وعليه العمل، وخالف يف

يف الميزان، وهذه وهذا الخالف من خالفاهتم الضعيفة التي ال تكاد تذكر يف كتب 

 الصرف.
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 اإلنسان 
َّ

إذا قلنا مثاًل جعفر هذا اسٌم رباعي ومعناه النهر الصغير، وبه سمي

وفيين، جعفًرا داللة على الكرم، فوزنه عند الجمهور فعلل، جعفٌر فعلٌل، وعند الك

 ستقول: فعلٌر وهكذا يف غيره.

 دعونا نأخذ بعض األمثلة: 

 قلنا إن أغلب اللغة ثالثي فسنبدأ بالكلمات الثالثية: 

فعل، طبًعا الوزن الكتابي سهل، لو أردت أن تزن كتابًة تزن األول بالفاء  جبل:

لم والثاين بالعين والثالث بالالم علة نفس الحركات، لكن الطالب ينبغي أن يتع

الوزن الكتابي واللفظي والوزن اللفظي أهم، خاصة أنه بحاجة ماسة لكثرة الوزن، 

ألن كل كلمة البد أن يزهنا، والوزن مع كثرة االستعمال والتمرين يكاد ينقلب عند 

الطالب إلى شيٍء كأنه فطرة البد بسرعة، وتبقى بعض الكلمات المشكلة التي 

 بعض قواعدها بعد قليل.تحتاج إلى انتباه البد من التذكير ب

فلهذا احرصوا كثيًرا على كثرة الوزن اللفظي، والوزن اللفظي يعني يفيد يف أن 

ترفع الصوت وأن تبين حروف وحركات الحروف، فإذا كان يف الكلمة سكون، 

 فإن الوقف على السكون يوضح الوزن أكثر، وسنشير إلى ذلك يف أثناء الوزن.

بل اسم وتعرفون أن االسم إذا وقفت عليه فوزنه فعل، وج فإيا قلع جبل:

 تسكنه وإذا وصلت تعربه بإعرابه رفًعا أو نصًبا أو جًرا.

 فعل. وإيا قلع جبل ِْ ل:

:  فعٌل. فل  قلع جبلع

 فعاًل. جباِل:

:  فعٍل. جبلض
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وقد سبق يف أول الدرس الماضي عندما تكلمنا عن التصريف وتعريف  

درس ويهتم ويبحث يف بنية الكلمة يف التصريف والصرف أننا قلنا أن الصرف ي

صيغة الكلمة، والنحو يبحث يف آخر الكلمة إعراًبا وبناًء، هذه الكلمة معربة أم 

 مبنية؟ إن كانت مبنية مبنية على ماذا؟ وإن كانت معربة ما إعراهبا؟ 

 وهذا يتعلق باألخر، فهذا جبل نقول فعل، وأما جبٌل وجباًل وجبٍل، فهذا نحو.

 َفِعل. كبد:فإيا قلنا 

:  فِعٌل. كبدع

ولو أردت أن توضح الحروف يمكن تتمهل يف النطق َكبِد ليتضح أهنا فتح 

 وكسر، َكبِد َفِعل، وهكذا.

:  هذه فيها سكون تقول شيٌف َفْعٌل فإذا وقفنا سيف فعل. َسْياع

: َع م  ُفعٌل، رمح فعل. ر 

 ( هنٌد: فِعٌل، هند فعل.46:43نبحث عن ) من  زن  نِدا:

د:  ضم َفُعل، َعُضد، عضٌد فعٌل.فتح ف َعع 

هذه دابة صغيرة تسمى دوئل وهبا سمي القبيلة قبيلة أبي األسود  ل  قلنا  و ل:

 الدوئلي، دوئِل: ُفِعل، دوِئٌل ُفِعٌل.

 من يزن عمر؟ ُعَمر: ُفَعل، عمُر: فعُل. ل  قلنا عمر،

 انتبهوا إِبِل بكسرتين: إِبِل فِِعٌل، إبٌل فعٌل. من  زن إبل؟

 فَِعل، ِعربٌ فِعٌل. ِعَبر: 

 َفعَل. جمع:
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 فعل. ف  :

م:  َفُعل. َكر 

تِب:  ُفِعل. ك 

 هذه كلها كلمات ثالثية، أسماًء وأفعااًل.

انتهينا من ذكر بعض األمثلة على وزن لكلمات الثالثية أسماًء وأفعااًل، ونأخذ 

 شيًئا من األمثلة على وزن الكلمات الرباعية أسماًء وأفعااًل.

لك جعفر لو تأملت يف الكلمة ستجد أحرفها ال تسقط، ال يف جمٍع وال فمن ذ

تثنية، وليس لها فعل، فهي رباعية األصول ووزهنا جعفر، فعلل، جعفٌر فعلٌل، فإذ 

 قلت بلبل: فعلل.

وإذا قلت: زبرج: فِعلِل، والزبرج اسٌم للزينة كل ما يتزين به، ما يوضع مثاًل يف 

 حو ذلك.البيوت أو يف السيارة أو ن

 ما يسميه لناس اليوم؟ بعضهم يسميه زبرجة أو نحو ذلك هو الزبرجة.

 (.50:06@)  الب:

 عسجد كذلك فعلل، وِدرهم: فِعلل. الشيخ:

فإذا قلت قِطمر، وهو مثل الصندوق أو الدوالب يف البيت ُتحفظ فيه األشياء 

 من ثياب أو كتب أو نحو ذلك.

. فِعل، قمطرٌ  ِقم ر بكسرض ف تَ فسك ن:   فعلٌّ

، نتأمل يف هذه الكلمة هي المين، الم ثم تنوين.  قمطٌر فِعلٌّ

قِمطر، الم مشددة والمشدد عبارة عن سكون والم أخرى مضمومة ومنونة، 
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 .  فعلٌّ

ـَ  نتأمل فيها قِمطر القاف مكسورة تقابل بفاء مكسورة، فِـ والميم مفتوحة مـ

ة ستقابل بالٍم ثالثة ساكنة، فِعل تقابل بعين مفتوحة، فَِعــ والطاء يف قِمطر ساكن

والراء يف قمطر هذا حرف اإلعراب إن وقفنا عليه سكنا، وإن وصلنا أعربنا، ِقمطٌر 

 أو قِمطًرا أو قِمطٍر.

فإذا قلنا قِمطٌر صار عليه ضمة وتنوين، الراء تقابل بماذا؟ بالٍم أخرى، فِعٌل 

ء المعروفة أنه إذا اجتمع نلحظ يف الميزان أنه اجتمعت المان، ومن أحكام اإلمال

؛ إذا اجتمع  مثالن أي حرفان من جنٍس واحد أولهما ساكن، مثل: شدَّ أو عدَّ أو فرَّ

حرفان من جنس أولهما ساكن كيف يكتبان إمالئًيا، حرًفا واحًدا مشدًدا هما 

حرفان يف الحقيقة، والنطق فرر، مدد، حرفان لكن إمالئًيا يكتبان حرًفا واحًدا 

 ذه القاعدة اإلمالئية.مشدًدا، ه

فعلى ذلك كيف سنكتب وزن قِمطٌر فِعٌل، سنكتبه بفاء مكسورة وعين مفتوحة 

والم أو المين؟ الٍم واحدة مشددة وفوق الشدة ضمة وتنوين المرموز لها 

 بضمتين، إًذا فالالمان هنا يكتبان الًما واحدة مشددة، هذا إمالئًيا أما النطق واحًدا.

تبتها الًما مشددة أو النطق واحد فِعلٌّ لكن تنبه إلى الحكم كتبتها المين أو ك

اإلمالئي، فإذا قلنا بعثر، وهذا فعل ننظر فيه هل حروفه أصلية أم فيه حرف زائد؟ 

بعثر األوراق؟ هل األصل يف بعثر )بعث( هل )بعث( تتفق يف المعنى لو بالمعنى 

 اإلجمالي يف )بعثر( ال.

ثر( ثم الباء زائدة؟ ال هذا معنى وهذا معنى آخر بعثر هل )عثر( نقول أصلها )ع

ال يتفقان وال يف المعنى اإلجمال، إًذا )بعث( فعل، و)عثر( فعل، و)بعثر( فعل 

 آخر.
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أو )َبعر( أو )بثر( كل هذه أفعال أو كلمات مختلفة، ألهنا ال تتفق يف المعنى، 

يف المعنى يعني ليس أي فعل تجده مستعماًل تقول هذا أصل هذا حتى يتفقان 

الجمالي على األقل، فعرفنا أن حروف بعثر كلها أصلية رباعي مجرد فما وزن 

)بعثر(؟ فعلل، وكذلك )دحرج( فعلل، و)طمأن( فعلل، و)زلزل( فعلل، وسيأيت 

 الكالم يف )زلزل( عندما نشرح أبيات ابن مالك.

وقلنا  فهذه أمثلٌة على الرباعي المجرد، ننتقل بعد ذلك إلى الخماسي المجرد،

من قبل إن الخماسي المجرد كثير أم قليل أم نادر؟ نادر، وألنه نادر سنضطر إلى 

استعمال بعض الكلمات الغريبة ألهنا أفضل الموجود، وإال غريبة ال تستعمل، 

يعني من المهجور لكن لحاجتنا إليه اآلن فقد نذكر أمثلة على الخماسي وهو نادر 

 سماء الخماسية المجردة )سفرجل(.نذكرها لنحيط بجميع أوزانه من األ

وهو من المأكوالت أو فرزدق وهي عجينة الخبز، فإذا قلنا )سفرجل( فتحتين 

 وسكون، سفرجل الوزن سفرجل فعلل، سفرجٌل فعلٌل.

سفرجٌل فتحة فتحة فسكون فتحة فالم اإلعراب سفرجٌل، كيف توزن؟ السين 

)َفَعـ( والراء يف )سفر( تقابل بالٍم تقابل بفاٍء مفتوحة، والفاء تقابل بعين مفتوحة، 

أولى ساكنة، إًذا )َفَعْل( والجيم يف )َسَفْرَج( تقابل بالم ثانية مفتوحة: )َفَعْلَل( والم 

 سفرجل تقابل بالم ثالثة: َفَعْلل، سفرجل فعلل.

من الناحية اإلمالئية ننتبه إلى ما نبهنا إليه منذ قليل هل اجتمعت عندنا المان 

نة ألن سيجتمع عندنا حينئٍذ حرفان من جنس، أولهما ساكن، أوالهما ساك

)َسَفرجل( فعلل، اجتمعت المان أولهما ساكنة، الالم األولى والثانية؟ أو الثانية 

 والثالثة؟ األولى والثانية.

إًذا كيف نكتب الميزان؟ نكتب فاء مفتوحة، وعين مفتوحة، ثم نكتب الًما 
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ة: َسَفْرَج، تشعر بحركتها بعد السكون إًذا مشددة مفتوحة أو مكسورة أو مضموم 

 مفتوحة فعل، ثم الم أخيرة فعلٌل.

فإذا قلت جحمرش وهي المرأة الكبيرة التي ترهل لحمها، وقلنا هذه من 

الكلمات الغريبة لكنها أفضل الموجود على هذا الميزان جحمرش َفَعلِل، 

 جحمرٌش َفَعلٌِل.

ولون ليس معه وال قرطعبة، يعني أيًضا من الكلمات الخماسية قرطعٌب يق

 شيء، يعني ليس معه وال شيء قليل، قِرَطعٌب فِعَلٌل، وتنبه من الكتابة اإلمالئية.

ومن الكلمات الخماسية قزعمل وهي بمعنى الشيء القليل أيًضا، ُقزعِمل، 

يقول: ليس معه وال قزعملة، يعني ليس معه وال شيء قليل، ُقزعِمل الوزن ُقزعِمل 

 قزعِمٌل فعلٌِل. ُفعلِل،

فهذا وزًنا لألحرف األصلية، ستأيت النون سيأيت أهنا زائدة عندما نتكلم بعد 

قليل على زيادة النون، نقول من مواضعها أن تقع ثالثة قبلها حرفان، وبعدها 

 حرفان فتكون زائدة.

أن األول يقابل بفاء والثاين يقابل  الخالصْ يف كي يْ ودن الحرو  ا صليْ:

الثالث والرابع والخامس تقابل بالمات كلها على صورة الموزون من حيث بين، و

 الحركات والسكنات.

وذكرنا ما تيسر من أمثلة على الثالثي والرباعي والخماسي، هذه كيفية وزن 

 الكالم على كيفية وزن الحروف الزائدة أو يقال المزيدة، 
َّ

الحروف األصلية، وبقي

 ألصلية والحروف الزائدة.وميزنا قبل قليل بين الحروف ا

الحرف الزائد كيف ُيوزن؟ كيف نزن الحرف الزائد، ابن مالك ماذا قال يف 

  مايا قال: األلفية؟ نتذكر
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ةةةةْ َل فِةةةة    بِِعةةةةْمِن فِْعةةةةِل َقابِةةةةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةةةةةد  ِاةةةةةْعَا َأْصةةةةةِل  
ا ِ  َوإِْن َ ةةةةةِّ  اْلزَّ

 

   اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  

 أن الحر  الزا د ن عان، الحرو  الزا دة ن عان:   شير ابن مالِّ  

 الناشئ من تكرار حرٍف أصلي. الن   ا ول: الحر  الزا د:

العربي كيف يزيد حروًفا زائدة على الحروف األصلية؟ كيف ُيدخلها؟ كيف 

 ُينشئِها؟

 بإ د   ر ِتين: 

أيت إلى حرٍف أصلي الفاء أو العين أو الالم، فيكرره، أن ي ال ر ِْ ا ولى:

 ُيضعفه، يشدده.

لو قلت علم، هذا ثالثي على وزن َفِعل، ثم يأيت العربي إلى الالم  مرال يلِّ: 

وهي عين الكلمة فيكرره بالتشديد، فيقول: علَّم، فصار على أربعة أحرف، ثالثي 

 رير حرٍف أصلي.لكن ِزيد فيه حرف، هذا الحرف كيف زيد؟ زيد بتك

ما الحرف الزائد يف )علَّم(؟ الالم األولى أو الثانية؟ خالف قوي بين أهل 

 التصريف، فلهذا يقال إحدى الالمين زائدة األولى أو الثانية على خالف.

م، إلى آخره، فهذه الزيادة الناشئة من  م، وَقِدم وقدَّ وكذلك لو قيل فهم، ثم َفهَّ

عل له يف الوزن ما لألصل يعني تكرر ما يقابلها ترار حرف أصلي كيف توزن؟ تج

 يف الميزان، َعلِم على وزن َفِعل، الالم تقابل العين.

ل وليس فعلل،  ل، فما وزن علَّم؟ فعَّ عندما كررنا الالم: َعلَّم نكرر العين َفعَّ

م على وزن فعلَّ وليس على وزن فعهل، نأيت  نأيت بنفس الالم بلفظها، أو نقول فهَّ

 التي زيدت، وإنما نكرر ما يقابله يف الميزان. بالهاء

 فهذه هي الطريقة األولى للزيادة أن تكون الزيادة بتكرير حرٍف أصلي.
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ع الزيادة هنا   ل، َركِع؟ َفعل، راكع: فاعل، اجمع راكع؟ ُركَّ ما وزن كثَّر؟ فعَّ

ل.  نشأت من تكرار حرف أصلي، من تكرار العين، ما وزن ُرّكع؟ ُفعَّ

ات القرآنية ُعتٌل، العين مضمومة والتاء مضمومة والالم مشددة عن من الكلم

حرفين، الزيادة هنا نشأت من تكرار حرف أصلي من تكرار الالم، ليس من تكرار 

 العين كاألمثلة السابقة، فما وزن ُعتٌل؟ ُفُعٌل.

ٌب التكرار هنا أو الزيادة حدثت من تكرير الالم، ما وزن  قالت العرب ِخدَّ

ٌب  ٌل، وقالوا: بلٌِّز؛ وهي أيًضا من صفات المرأة الكبير، الزيادة حدثت من ِخدَّ ؟ فِعِّ

ٌل.  تكرار الالم، ما وزن بِلٌِّز؟ فِعِّ

وقال العرب رجٌل صمحمٌح، قيل هو الطويل، وهو الطويل المعتدل، بعض 

الناس طويل لكن مائل، الطويل المعتدل المنتصب كرجٌل صمحمح، صمحمح 

لحاء، فميم أخرى مكررة من الميم السابقة، وحاء أخرى مكررة الصاد فالميم فا

 من الحاء السابقة.

الميم الثانية مكررة من الميم األولى، والميم األولى فاء أم عين أم الم؟ عين، 

والحاء الثانية صمحمٌح مكررة من الحاء األولى، والحاء األولى فاٌء أم عيٌن أم 

 الم؟ الم.

عل، الميم الثانية نكرر العين والحاء الثنية كيف نزن صمحمح؟ )صمح( ف

 نكرر الالم، فوزن صمحمح فعلعل.

آخر كلمة مرمريس، نعلها اآلن أو بعد الصالة، مرمريس هو األمر الممروس 

لو مارست شيًئا بعضه على بعض يقول صار مرمريًسا والعامة تقول اآلن متاريس 

 ونناقشها بعد الصالة. كأهنا مأخوذة من هذه الكلمة مرمريس، نتأمل فيها

 نكمل بعد الصالة

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

ل الصالة من الكالم سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، ونكمل ما كنا بدأنه قب

 على كيفية الوزن.

وقلنا إن الذي يتحكم يف كيفية الوزن األمر الذي يعتمد عليه الوزن هو التمييز 

والتفريق بين الحروف األصلية، والحروف الزائدة، فلكٍل منهم طريقة وزن، ثم 

تكلمنا على كيفية وزن الحروف األصلية وأن األول يقابل بالفاء والثاين بالعين، 

والثالث والرابع والخامس: يقابل بالمات وكلها على صورة الموزون، ثم تكلمنا 

  ، وقلنا إن الحرو  الزا دة ن عان:بعد ذبلك على كيفية وزن الحروف الزائدة

 الحرف الزائد الناشئ من تكرار حرٍف أصلي. الن   ا ول:

م، ثم ذكرنا شيًئا من  األمثلة على ذلك تبين مثلنا لذلك بــ َعلم وعلَّم وَفِهم وفهَّ

منها أن األصل الذي يكرر قد كون العين وهذا هو األكثر كما يف َعلِم وعلَّم، وقد 

يكون الالم كما يف ُعُتل وهذا قليل، وقد يكون الفاء، وهذا هو األقل، ولم نضرب 

 مثااًل عليه.

وتوقف الكالم عند وزن كلمة مرمريس، وقلنا المرمريس هو األمر الذي 



 

 
e 

g h 

f  334 
 شرح ألفية ابن مالك

ضه ببعض واضح أن الحروف األصلية يف قوله مرمريس هي الميم والراء ُمرس بع 

 والسين من مرس، إًذا ما سوى الميم والراء والسين هي حروف زائدة.

فإذا قلنا مرمريس، لميم األولى أصلية تقابل بالفاء، والراء األولى أصلية وهي 

هذه مكررة، مكررة  عين الكلمة تقابل بالعين، )مر( )فع( والميم األخرى يف )مرَم(

من الفاء أم من العين، من الفاء إًذا نكرر الفاء مفتوحًة فنقول )فعف(، والراء 

األخرى المكسورة مكررة من العين فتكرر العين، )فعفِع(، والياء يف مرمريس 

 حرف زائد ولكنها لم تنشأ من تكرار حرف أصلي فتوضع بلفظها يف الميزان.

ل بالالم، فيكون موزن مرمريس فعفعيل، والسين هي الم الكلمة فتقاب

مرمريٌس فعفعيٌل، إًذا فالحرف الزائد الناشئ من تكرير حرٍف أصلي يكرر ما يقابله 

 يف الميزان.

من أنواع الحرف الزائد، هو الحرف الزائد ال من تكرير حرٍف  الن   الراين:

يادة لمعنى، أصلي، وإنما حرٌف تزيده العرب على الكلمة، وغالًبا تكون هذه الز

ودائًما تكون هذه الزيادة لتغيير الصيغة من صيغة إلى صيغة أخرى، هناك حروف 

 عمدت العرب إليها فزادهتا يف الكلمة.

لتدل على معنى جديد، هذه الحروف التي تزيدها العرب ال من تكرير حرٍف 

رة أصلي تتبعها العلماء، تتبعوها فوجدوا أهنا عشرة، ثم جمعوها يف عبارات كثي

أشهر هذه العبارات هي سألتمونيها عشرة أحرف السين والهمزة، والالم والتاء 

والميم والواو والنون والياء والهاء واأللف، وال يخفى عليكم أن األلف غير 

 الهمزة.

المراد باأللف األلف المدية وهي ال تكون يف أول الكلمة، وأما الهمزة فهي 

حة والضمة والكسرة وتقبل السكون، حرٌف صحيح، تقبل جميع الحركات الفت
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بخالف األلف المدية فإهنا ال تقبل شيًئا من الحركات، فلهذا نقول التي يف )سعى( 

ألف، والتي يف )كتاب( ألف، والتي يف )أكل أو سأل أو خطأ( همزة، والتي يف أول: 

 )أذهب( همزة، ألن األلف ال تكون يف أول الكلمة وإنما هذه همزة وصل.

..، .ألتمونيها( تسمى حروف الزيادة، والمراد الزيادة الناشئة منحروف: )س

التي نشأت من غير تكرير حرف أصلي، فكيف توزن حروف الزيادة هذه 

)سألتمونيها( هذه التي قال فيها ابن مالك، بلفظه اكتفي، يعني يوضع بلفظه يف 

 الميزان.

الزائدة يف فإذا كانت كتب على فعل فإن كاتب على فاعل، وضعنا األلف 

كاتب بلفظها يف الميزان فاعل، ومكتوب على مفعول، قابلنا األصول بالفاء والعين 

والالم، ثم وضعنا الميم بلفظها يف الميزان، ووضعنا الواو بلفظه يف الميزان، ألهنما 

 من حروف )سألتمونيها( وهكذا.

ِْ على أ ر  الز ا ة )سألتم ني ا(.  ونأخِ أمرل

اإلكرام؟ الحروف األصلية يف اإلكرام هي الكاف والراء ولو أخذنا مثاًل:  

ولميم تقول: َكُرم، إًذا ما سوى هذه األحرف زائدة، فإذا قلت أكرم، فالوزن أفعل، 

 ويكرم ُيفِعل، ومكِرم ُمفِعل، وُمكَرم ُمفَعل، وإكرام إفعال، وكريم فعيل وهكذا.

ل، فإذا قلت قاتل فاعل، لو أخذنا مثاًل القتل؟ األصول القاف والتاء والالم قت

 ومقاتِل مفاِعل، ومقاَتل مفاَعل، وِقتال فِعال، ومقاتلة مفاعلة وهكذا.

لو أخذنا مثاًل خرج؟ األصول الخاء والراء والجيم، َخَرج، فأخرج أفعل، 

ل هذه من الزيادة األولى، تخرج تفعل؛ فيها زيادتان التاء من حروف  ج فعَّ وَخرَّ

ئدة يف تخرج هذه من تكرير حرف أصلي، تخرج، لو قلنا سألتمونيها، والراء الزا

 استخرج: استفعل، لو قلنا تخارج تفاعل، وهكذا ما يؤخذ منها من مشتقات.
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انكسر؟ انفعل، وانتصر؟ انتصر النون أصلية من نصر، والتاء زائدة، إًذا انتصر  

هكذا يف افتعل، ُمنكِسر منفعل، ومنتصر مفتعل، انكسار انفعال، وانتصار افتعال و

 بقية المشتقات.

 أفعل، وشريف: فعيل، ومشروب: مفعول، وهكذا. ع شان: فعالن، وأ مر:

والحروف الزائدة كثيرة جًدا أقصد أمثلتها، أمثلتها كثيرٌة جًدا، وزيادهتا ليست 

على حٍد سواء، هذه حروف الزيادة )سألتمونيها( ليست على حد سواء، فأكثرها 

نها حروف العلة، حروف العلة األلف والواو والياء هي يف الزيادة أكثر ما يزاد م

 ألكثر يف الزيادة.

فاأللف كما يف وزن فاعل كل ما كان على وزن فاعل، فاأللف فيه زائدة، 

وزيادة الياء كالياء يف صيغة فعيل كريم وشريف وكبير، وكالياء يف أول المضارع 

 يكتب ويذهب، زائدة.

ثل شكور، وصبور، وعجوز، والواو يف صيغة كالواو يف صيغة فعول، م وال او:

 مفعول، مثل مشروب ومضروب.

بعد حروف العلة يف الزيادة تأيت الهمزة، فلهذا كثيًرا ما تقرتن الهمزة بحروف 

العلة، كالهمزة يف المضارع يف أذهب وأجلس، والهزة يف أفعل للتفضيل: أكرب 

د ذلك تأيت الميم والنون، وأصغر، والهمزة يف أفعل التعجب ما أحسنه وأجمله، بع

فالنون كالنون يف المضارع نذهب ونجلس، والميم كما يف اسم الفاعل من غير 

الثالثي كُمكِرم، والميم يف اسم المفعول من غير الثالثي: كُمكَرم، وكالميم يف اسم 

المفعول من الثالثي: كمشروب ومضروب، وكالميم يف اسم الزمان واسم 

 كالميم يف المصدر الميمي وهكذا.المكان: كمكتب مضرب، و

 من حروف 
َّ

ذكرنا اآلن حروف العلة الثالثة: الهمزة، فالميم فالنون، ماذا بقي
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 العلة؟ حرف الزياة التاء بعد ذلك تأيت التاء.

كالتاء يف المضارع، سواء للمخاطب تذهب، أو للمؤنث هنٌد تذهب، وكتاء 

تبقى من حروف الزيادة الالم التأنيث كما يف قائم وقائمة، وجالس وجالسة، و

والهاء والسين أكثرها السين، السين تأيت يف االستفعال، ومشتقاته، مثل استخرج 

 ويستخرج واستخراج.

الهاء والالم زيادهتما قليلة أو نادرة أو مختلٌف فيها، سيأيت التعليق عليها عندما 

ن نختم الكالم على لكن نريد أ -إن شاء اهلل تعالى–يذكرها ابن مالك حرًفا حرًفا 

كيفية الوزن قبل أن نعود إلى شرح أبيات ابن مالك نختم الكالم على كيفية الوزن، 

 بعد أن نلخص ما سبق.

إن الحروف األصلية تقابل بالفاء والعين والالم على صورة الموزون  فنِ ل:

ا وأما الحروف الزائدة فعلى نوعيها، ما كان ناشًئا من تكرير حرٍف أصلي فيكرر م

 يقابله يف الميزان، وما كان من حروف )سألتمونيها( يوضع بلفظه يف الميزان.

أن  :من  َِ الملح ظاَهناك ملحوظات تتعلق بالميزان الصريف بعد ذلك، 

 كل ما  تصل بالكلمْ الم دونْ مما ٍ   دن    اع بل  ه يف الميزان.

لكلمات التي أنننا ذكرنا يف الدرس الماضي أن موضوع الصرف ا بيان يلِّ:

تقبل التصريف األسماء العربية المعربة واألفعال المتصرفة، ما سوى ذلك ال يقبل 

 التصريف كالحروف، وكاألسماء المبنية كالضمائر ما تقبل التصريف وهكذا.

فإذا اتصل بالكلمة ما ال يقبل التصريف، لو قلت ما وزن ذهب؟ تقول: فعل، 

لجماعة ضمير اسم مبني ما يقبل البناء ما ذهبوا؟ اتصلت به واو الجماعة، واو ا

يقبل التصريف، لكن إذا اتصل بالكلمة الموزونة يوضع بلفظه يف الميزان، فنقول 

 وزن ذهبوا: فعلوا.
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ويذهبون: يفعلون، واذهبوا: افعلوا وهكذا يف )أل( التعريفية وهي حرف، أو  

 يف نون التوكيد.

لى ذلك، ما وزن فهم؟ فعل، أو يف تاء التأنيث، ونحو ذلك، من األمثلة ع

والفهم الفعل، سألت؟ فعلت، ورجل فعل، ورجالن فعالن، مع أن حرفا التثنية ما 

يوزنان وحدهما وإهنما اتصل بالموزون فذكرا بلفظهما يف الميزان، وحاضرة 

 فاعلة، ويذهب يفعل، لتذهب لتفعل، ليذهبن ليفعلن، وضاحكاٌت فاعالت.

، وبحٌر فعٌل، بيت فعل، وبيتنا فعلنا، لو ق
ٌ

لت مثاًل نجد فعل، ونجدٌي فعلي

 وبحرياٌت فعليات، وهكذا.

 أو  ومن الملح ظاَ أ ِعا:
ٌ

أنه إذا ُحِذف من الكلمة الموزونة حرٌف أصلي

حرفان أصليان فإنه ُيحذف من الميزان ما يقابلهما، إذا حذفت من الكلمة 

رابية، فإنك تحذف الموزونة حرف أصلين وعرفنا أن الحذف لعلة تصريفية أو إع

من الميزان ما يقبلهما لن الميزان كما عرفنا صورٌة للموزون، من األمثلة على ذلك 

 أخذ على وزن فعل.

واألمر من أخذ يأخذ خذ، بحذف الهمزة التي هي يف أخذ تقابل الفاء يعني فاء 

الكلمة الحرف األصلي األول، فنقول يف وزن خذ ُعل، فأنت عندما تقول ُخذ على 

ن ُعل أفهم أن الحرف األصلي األول محذوف، فهذا معنى أن الميزان صورة وز

 للموزون، وكذلك أكل فعل، وُكل ُعل، المحذوف الهمزة الفاء.

وكذلك وقف فعل، فإذا أتيت بالمضارع تقول: يقف فحذفت الواو التي هي 

 وقف فاء الكلمة إًذا تحذ الكلمة من يقف، فوزن يقف يعل، واألمر من وقف يقف

قف على وزن عل، واألمر من قام يقوم قم على وزن فل أو عل؟ على وزن ُفل ألن 

المحذوف عين الكلمة، واألمر من نام ينام نم على وزن نم بفتح النون َفل، واألمر 



 

 
e 

g h 

f  339 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 من باع يبيع بِع على وزن فِل.

وفاء سنعرف أهنا على وزن فعل، والمضارع من وفاء يفي حذفنا الواو، التي 

مة كما يف وقف، إًذا وزن يفي يعل، واألمر من وىف يفي ِف بالعهد، هي فاء الكل

فمكسورة، والفاء المكسورة هل هي فاء الكلمة أم عين لكلمة أم الم الكلمة؟ عين 

 الكلمة، إًذا ما وزن ِف بالعهد؟ ِف على وزن ِع.

 (.92:20@)  الب:

 ِع حرف واحد ِف مكسورة ِف ِع. الشيخ:

ى األمر ِق على وزن ِع، سعى على وزن فعل، وكذلك األمر من وقى، وق

والمضارع يسعى يفعل، واألمر من سعى يسعى؟ أسع، حذفنا الم الكلمة فنحذفه 

يف الميزان، فوزن أسع أفع، نعم وكذلك األمر من دعا يدعو ادع على وزن افع 

واألمر من رمى يرمي ارم على وزن افع، وقضى على وزن فعل، ويقضي يفعل 

 واقض افع.

سم الفاعل من قضى يقضي: قاٍض ما وزن قاٍض؟ فاٍع، قاٍض فاٍع، قاض وا

 فاع.

ارتقى األصل فيه رقى، إًذا الحروف األصلية ارتقى ارتقاًء ارتقى من رقى، 

األصل الراء والقاف والياء، فإذا قلت ارتقى فالهمزة زائدة والتاء زائدة على وزن 

ع، واسم الفاعل من ارتقى يرتقي افتعل، يرتقي يفتعل، واألمر ارتق على وزن افت

 فهو مرتٍق، على وزن مفتع.

 وعد فعل، ويعد يعُل، شرحناها قبل قليل يف وقف يقف، يعُد يعُل، وعًدا فعاًل.

تقول العرب وعد يعد وعًدا وِعدًة، وعد وعدة، عدة ماذا حذفوا من وعد؟ 

 علة. الواو وعوضوها بالتاء، حذفوا الواو فاء الكلمة، إًذا ما وزن عدة؟
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وكذلك وزن وزًنا وزنة، سنة قالوا يف جمع السنة سنوات، إًذا الم الكلمة واو،  

سنوات فعالت، فإذا قالوا سنة، فماذا حذفوا؟ حذفوا الواو التي هي الفاء أم العين 

أم الالم؟ الالم، إًذا ما وزن السنة؟ فعة، سنٌة ما جمعها؟ سنوات على فعالت، فإذا 

يف سنوات التي تقابل الالم، إًذا نحذف الالم من الميزان  قالوا سنة حذفوا الواو،

 فنقول سنة فعة.

 وأمثلة ذلك كثيرة.

أنه إذا حدث يف الكلمة الموزونة قلٌب مكاين بتقديم  من الملح ظاَ أ ِعا:

حرٍف على حرف، فإنك تقدم يف الميزان ما يقابل ذلك، أنه إذا حدث يف الكلمة 

 حرٍف على حرف، فإنك تفعل يف الميزان كذلك.الموزونة قلٌب مكاين أي قدمت 

يعني تقدم الحرف الذي يقابل الحرف الذي تقدم، لكي يكون الميزان صورًة 

 للموزون.

من األمثلة على ذلك: يئس، ييأس، يئًسا، يئس على وزن فعل، ييأس يفعل، 

عنى يئًسا فعاًل، إًذا يأس فعل، يئس ياء ثم همزة، يئس، ثم قالت العرب أيس يف الم

نفسه، أيس قدمت الهمزة على الياء، الهمزة ما هي يف يئس؟ عين الكلمة، قدمنا 

 العين على الفاء فإذا كانت يئس فعل.

 (.102:58@)  الب:

يئس ماٍض، يئس فعل، قدمنا العين على الفاء يف أيس فنقول وزن أيس  الشيخ:

 عفل.

 (.103:24@)  الب:

وأدلته قالوا إن يئس أصل أيس، أيس يسمى قلب مكاين طبًعا له مبحثه  الشيخ:

هو المقلوب، من األدلة على ذلك أن يئس متصرف، يئس ييأس ويأًسا، لكن أيس 
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 بتقديم الهمزة ال يتصرف.

ال تقول يأيس ألن ما له مضارع ومصدر، فدل ذلك أنه مقلوب من يأس 

 المتصرف.

 (.104:16@)  الب:

 ال هبل له مضارع؟ أيس يأيس؟  الشيخ:

 (.104:28@)  الب:

 لكنه غير متصرف تصرًفا كاماًل مثل يئس. الشيخ:

 (.104:42@)  الب:

 األصل يئس نعم هو المتصرف. الشيخ:

 قالت العرب نأى بمعنى بعد نأى ينأى نأًيا، فعل يفعل فعاًل.

ثم قالت ناء عن المكان، فنأى فعل، فما القلب الذي حدث يف ناء؟ قدمنا الالم 

ديم الهمزة، ثم قالوا ناء قدمنا الالم على العين، الفاء يف على العين األصل نأى بتق

مكاهنا النون يف مكاهنا، القلب الذي حدث بين االم والعين، قدمت االم على العين 

 فقالوا ناء على وزن فلع.

ل، ثم قالت العرب حادي، الواحد  د فعَّ قالوا: وحد فعل، واحد فاعل، وحَّ

 والعشرون الحادي والعشرون.

واحد فاعل ألهنا مع الفعل المتصرف لكن الحادي مما القلب الذي هذه ال

حدث فيه؟ واحد حادي، ما الذي تقدم؟ واحد هذه الواو متقدمة صارت حادي، 

الحاء التي هي العين، واحد، الحاء هي العين، تقدمت الحاء حادي إذا تقدمت 

بلها؟ الالم حادي، العين، حادي الدال يف واحد الالم، إًذا الدال يف واحد ماذا يقا
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 فاعل أو عالف؟ عالف، إًذا وزن حادي عالف. 

 (.107:44@)  الب:

 نعم من حروف العلة ينقلب بعضها عن بعض. الشيخ:

 (.107:53@)  الب:

نعم سيأيت يف باب اإلعالل آخر باب، أن الواو إذا تطرفت وقبلها كسر  الشيخ:

 تقلب ياء.

 اللغة لكنه موجود وكله سماعي. من األمثلة على ذلك القلب ليس كثيًرا يف

 (.108:20@)  الب:

هم يقولون ذلك إذا تساوت الكلمتان، إذا تساوت الكلمتان قالوا هذا  الشيخ:

أصل وهذا أصل، لكن إذا كان أحدهما أميز من اآلخر بحيث كان أحدهما متصرًفا 

 ال
َّ

كالم على واآلخر غير متصرف، يعني لهم أدلة ذكروها وإذا لم تتحقق األدلة بقي

 أصله أن هذا أصل وهذا أصل.

 (.109:08@)  الب:

نعم يف المعاجم المعنى واحد، مثل واحد وحادي، واحد وعشرون  الشيخ:

حادي وعشرون المعنى واحد، ولكن هذا له استعمال وهذا له استعمال لكن 

 المعنى واحد، مثل أيس ويئس المعنى واحد.

لغات، أي أسباب كثيرة، لكن  ما أسباب ذلك؟ قد يكون يف أسباب اختالف

 بما أنه وارد عن العرب صحيح ويفسر على أنه قلٌب مكاين.

إذا كان أحد الكلمتين لها ميزة على األخرى فُيجعل صاحب الميزة أصل 

 لآلخر، أما إذا كانا متساويين من ناحية التصريف فكالهما أصل.
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نة فهي منقلبة عن آخر ملحوظة كل ألٍف يف كلمٍة موزو نأْ  إلى آخر ملح ظْ:

واٍو أو ياء متحركتين، كل ألف يف كلمة موزونة فهي منقلبة عن واو متحركة أو ياء 

 متحركة، وهذه القاعدة ربما ذكرناها أكثر من مرة.

فقلنا إن األلف ال تكون يف اسم معرب وال فعل متصرف، نفس القاعدة هذه، 

وزن هي األسماء المعربة ألن قلنا إن كل ألٍف يف كلمة موزونة والكلمة التي ت

واألفعال المتصرفة، فإذا رأيت ألًفا يف اسٍم معرٍب مثل باب أو يف فعل، متصرف 

 مثل سعى أو قام، فاعلم أتنها منقلبة عن واو أو ياء متحركتين إال إذا كانت زائدة.

فالزائدة انتهينا منها منذ قليل وعرفنا كيف توزن وكيف تعرف أهنا زائدة، 

ئدة أهنا تسقط يف شيء من التصرفات زيدت، كما يف كاتب فاعل، تعرف أهنا زا

كتاب فعال، لكن إذا لم تكن زائدة فهي منقلبة عن أصل ألهنا ال تكون إال أصاًل 

 األلف ال تكون أصاًل، فنحو قام.

 (.112:42@)  الب:

األلف ال تكون أصاًل يف كلمة موزونة ال يف فعل متصرف وال يف اسم  الشيخ:

 تكون أصاًل. معرب، ال

ماذا تكون؟ ال تكون أصاًل ماذا تكون؟ إن كانت زائدة من حروف سألتمونيها 

فال عالقة لنا هبا، توضع بلفظها يف الميزان، لكن إذا لم تكن زائدة فهل تكون أصاًل 

ال تكون منقلبة عن أصل، كما يف قام، هذا فعٌل ثالثي، وسبق لنا يف الدرس 

الثالثي له ثالثة أوزان فعل، مثل ضرب، وَفِعل مثل الماضي أننا قلنا أن الفعل 

 َفِرح، وَفُعل مثل كرم.

وهناك الفعل الثالثي المبني للمجهول على ُفِعل مثل ُكتِب فقط، الفعل 

الثالثي منحصر يف هذه األوزان، فما وزن قام؟ ما نقول فعل، ألن ما يف فعل على 
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ية التصرفات، تأيت ببقية وزن فعل، فاأللف هذه منقلبة عن الواو بداللة بق 

التصرفات، خاصًة المضارع والمصدر، تقول قام يقوم، إذا بينه المضارع انتهينا، 

 قام يقوم.

إًذا األلف أصلها الواو، أصلها الواو المتحركة، فما أصل قام، قَوم على وزن 

فعل، ويقوم أصله يفعل، ألن ذكرنا يف المضارع أنه يكون على يفَعل، ويفُعل، 

 ل هذا المضارع فقط.ويفعِ 

يفعل مثل يذهب، يفُعل مثل يكتب، يفِعل مثل يضرب، يقوم يف اللفظ ليس 

على شيء منها لكن أصله يقوم، األصل قوم يقوم مثل كتب يكتب، الذي حدث أن 

عين الكلمة حرف العلة، وحروف العلة علة، غالًبا تسبب مشكلة يف الكلمة، 

ا ألًفا لقاعدة ستأيت يف باب اإلعالل، وهي فالذي حدث أن قوًما انقلبت الواو فيه

 كل واو وياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألًفا.

والواو يف قوم تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألًفا قام، يقوم يفعل كــ يكتب، 

 (، فسبب ذلك ثقاًل.116:18@وقعت الضمة على الواو، يقوم يعني وقعت )

قبلها يسمى إعالل بالنقل فصارت الكلمة يقوم،  فنقل الضمة إلى الساكن

 فذهب الثقل، كذلك قال يقول أصلها قول يقول.

فعل يفعل ما وزن قال؟ ما نقول فاعل، نقول: فَعل، وما وزن يقول؟ يفُعل، إًذا 

يقول يفُعل، ما وزن قواًل؟ فعاًل، صام يصوم، أصلها فعل يفعل، صوم يصوم، 

الياء يف صياًما هل هي أصل أم منقلبة عن الواو؟ منقلبة  صوًما فعاًل، وصياًما فعااًل،

عن الواو ألن األصل صام يصوم، األصل واو، لكن الواو هنا انكسر ما قبلها، 

 صيام أصله صوام.

صيام صوام، وسيأيت يف اإلعالل إذا انكسر ما قبلها تقلب ياًء صيام، فتقول هذا 
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زعمون هذه األشياء ويعرفون الذي يقول بعضهم النحويون أو الصرفيون كيف ي

 أصول الكلمات واألصل كذا وحدث فيها القلب.

هي فقط من المعرفة تعرف بعض القواعد والنتائج، هذه النتائج تؤدي إلى أو 

تعرف مقدمات، تعرف هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج فإذا عرفت األصل 

ع أن يعرف كل ما األصول دائًما تؤدي إلى المطلوب، ومن عرف األصول استطا

يحدث يف الكلمة من قلب وإعالل وحذف ونحو ذلك، وبقياس الكلمات بعضها 

 على بعض تتضح هذه األمور.

لو قلنا مثاًل سعى، سعى فيها ألف، إًذا منقلبة عن واو أو عن ياء، سعى يسعى، 

ألف ما اتشح األصل تأيت بتصرف آخر حتى يتبين األصل، كالمصدر سعى يسعى 

، إًذا األصل الياء. سعًيا اتضح
َّ

 األصل ياء، أو تقول يسعيان، أو سعي

، ما الذي حدث الياء تحركت وانفتح ما قبلها 
َّ

إًذا ما أصل سعي؟ سعي

وانقلبت ألًفا على القاعدة السابقة سعى، يسعى، يفعل، سعًيا فعاًل ما فيها إشكال، 

ل: كل ألٍف ال تكون وكذلك باع يبيع، وزهنا فعل يفعل، بيع يبيع، إًذا القاعدة تقو

أصاًل يف كلمة موزونة إما أن تكون زائدة إذا سقطت يف التصرفات وال عالقة لنا 

 هبا، أو تكون منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة.

هذا ما يمكن أن يذكر يف كيفية الوزن ونرتك بقية الكالم على أبيات ابن مالك 

 هناك من سؤال.إن كان  -إن شاء اهلل تعالى–يف لدرس القادم 

 (.121:12@)  الب:

 نعم همزة الوصل تعد من مواضع زيادة الهمزة، ألهنا همزة. الشيخ:

 (.121:25@)  الب:

 نعم قلنا إن الهمزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل هي همزة. الشيخ:
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 (.121:33@)  الب: 

مثاًل نعم كذلك الواو والياء سواء كانت ساكنة أو متحركة هي كذلك،  الشيخ:

 الواو يف شكور زائدة، والواو يف جهور زائدة وإن كانت مفتوحة.

 (.122:07@)  الب:

هذا سيأيت يف كالم ابن مالك لكن ما شرحنا ابن مالك، ماذا قال ابن  الشيخ:

 مالك تريد أن تسجل هذه يف رأسك.

 عندما يقول ابن مالك: 

 َواْلن ةةةْ ن  فِةةة  اآلِخةةةر َكةةةاْلَ ْمز َوفِةةة  

 

 َغَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَْ رض َنْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 يعني زائدة يف نحو غضنفر، وهذا الفرق. 

 (.122:38@)  الب:

َكُرم األصل الكاف والراء والميم، تصريفات قد تأيت مثاًل فعل الزم،  الشيخ:

َكُرم يكرم، كرًما، قد تزيد فيها الهمزة، فيكون فعاًل متعدًيا مثل أكرم يكرم إكراًما، 

م تكري م يكرَّ  ًما، قد تأيت مثاًل كريم وهكذا.قد تزيد بالتضعيف كرَّ

التصاريف كل ما يؤخذ من الكلمة الماضي والمضارع واألمر والمصدر وبقية 

المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة 

وأفعال التفضيل، وأفعال التعجب، واسم الزمان واسم المكان، واسم اآللة، سواء 

 الالزم، وهكذا. كان من المعتل أو من

 (.123:52@)  الب:

الحصر طبًعا محصورة كلها محصورة نعم، المشتقات محصورة  الشيخ:

وتدرس يف الصرف، المشتقات تعمل عمل الفعل أو ليست تعمل عمل الفعل، 
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فالعامل عمل الفعل هي األوصاف، تسمى األوصاف اسم الفاعل، اسم المفعول، 

 ل التفضيل.الصفة المشبهة، وصيغ المبالغة وفع

 (.124:20@)  الب:

نعم ُيشتق لها بالطريق القياسي كما سمينا الهاتف هباتف الهاتف  الشيخ:

أساًسا اسم فاعل، لكن كلمة هاتف ما كانت مخصصة هبذا الجهاز من قبل، فنحن 

 أخذنا من هتف اسم فاعل على صيفة فاعل واطلقناه على هذا الجهاز.

 (.124:44@)  الب:

مفعال صيغة مبالغة مثاًل لو كنا سميناه معتاف ما يف إشكال، لو مهتاف  الشيخ:

خرج جهاز آخر أيًضا يهتف أيًضا وأردنا أن نميزه عنه نسميه مهتاف أو هتاف أو 

 هتوف، أو هتيف، أو هاتف، وهكذا.

 (.125:14@)  الب:

نعم المشتقات منحصرة قلنا ذلك، أي المشتقات التي تأخذ من  الشيخ:

يؤخذ بطريق قياسي مطرد واألشياء التي تؤخذ بطريق قياسي مطرد األصل إما أن 

هذه منحصرة، أو تؤخذ بطريق سماعي عن العرب، السماعي غير منحصر، لكنه 

 يوقف فيه على السماع ما يطرد.

 (.125:45@)  الب:

الحاسوب على وزن فعول، هذه الصيغة واردة يف اللغة العربية وعليها  الشيخ:

، سواًء يف المشتقات أو غير المشتقات مثل فروع ومثل كلمات أمثلة كثيرة جًدا

 كثيرة، لكن اختلفوا هل تنقاس أو ال تنقاس.

فبعضهم قال ال تنقاس ألن الشواذ الواردة عليها قليلة، وبعضهم قال ال تنقاس 
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ولكن عند الحاجة يصاغ عليها وهذا الذي يأخذ به مجمع القاهرة وغيره ال بأس،  

جة إذا احتجنا فإن كلمة حاسوب أفضل من كلمة كمبيوتر، فنقول ال بأس عند الحا

بالحاسوب ال إشكال يف ذلك، بعضهم يقول حاسب هذا على القياس، وبعضهم 

 يقول حاسوب، ال بأس هبا.

لكن ما تسميه مثاًل يحسوب، هناك أسماء جاءت على يفعول مثاًل يستعور 

 يستعور، أو مثاًل عصفور يفتعول يحتسوب، ال يفتعول هذا سماع، يفتعول مثاًل 

 وزنه فعلول، فعلول هذا سماع، ما تقول فعلول حسبوب، ال هذه سماعية.

لكن مثاًل فاعل فعيل فعول، فعال، هذه تنقاس، يف أوزان اختلفوا فيها هل 

تنقاس أو ال تنقاس، واالختالف يعود إلى كثرة الشواهد، لكن يبقة كوهنا ال تنقاس 

 تقبل عند الحاجة إليها.

إذا احتجنا إليها ال بأس ال شك إن الحاجة إلى وزن غير قياسي يف اللغة أفضل 

 من الكلمة األعجمية.

مثل فاتورة اآلن بعضهم يقبلها، يقول فاتورة نجعلها من الفرت على وزن فعول 

فاتور، ثم نأنث فاتورة، الفاتورة هي القياس بالفرت، هذا الفرت هذا الشرب، فالفرت فيه 

س، والفاتورة فيها معنى قياس الحساب فنقبلها على أهنا فاتورة على أهنا معنى القيا

 فاعولة.

 ال أدري الفرت تحتاج إلى تأكد، نعم.

 (.128:43@)  الب:

نعم قد يحدث هذا األمر لكنه يبقى قلياًل يف اللغة، األصل يف اللغة أن  الشيخ:

مهما كانت تتأثر  المعنى اإلجمالي ينتقل يف المشتقات، هذا األصل لكن اللغة

بالبيئة، ربما الكلمة تطلق على شيء يعني لمناسبة بعيدة جًدا أو تنتقل إلى مجاورة 
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مثاًل، فبداية التثنية صحيحة، لكن مع تباعد الوقت وعدم معرفة السبب ُيجهل 

 هبذا األمر، فهذه يعني تبقى أشياء قليلة، فلهذا يبينها العلماء يف كتب 
َّ

لماذا سمي

 كتب أسماء الجبال أسماء األماكن هذه يفسروهنا، لكن يبقى أن األصل البلدان، يف

 هو بقاء المعنى اإلجمالي.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسال د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ م على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، ونحن يف ليلة االثنين الثالث من شهر 

المحرم، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفي 

. 

د اهلل نعقد يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحم

عليه –وتوفيقه الدرس الثالث والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-رحمة اهلل

يف ثالثة  وما زلنا نتكلم يف شرح باب التصريف الذي عقده ابن مالك 

وعشرين بيًتا وكنا قد شرحنا من قبل منها أربعة عشرة بيًتا يف هذه الليلة سنكمل 

 من هذه األ
َّ

 .-بمشيئة اهلل تعالى-بيات، وهي تسعة أبيات شرح ما بقي

 : ويف  َِ ا بياَ  ِ ل ابن مالِّ 

ْوِ  ِسْمِسةةةةِ   ةةةةر  ةةةةْ  بَِتَأِصةةةةْيِل     َواْ ك 

 

ْلةةةةةةا  فِةةةةةة  َكَلْمِلةةةةةة ِ     َواْلخ 
َِ  َوَنْحةةةةةةِ 

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن  

 

ةةةةةةةةدع بَِرْيةةةةةةةةرِ َمةةةةةةةةْينِ   
 َصةةةةةةةةاَ َب َدا ِ
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ا َواْلةةةةة َ  َِ َعةةةةةا َواْلَيةةةةةا َكةةةةة َِ  او  إِْن َلةةةةةْ  َ 

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةةا   

ا   َِ ا َ ْمةةةةةةةةزع َوِمةةةةةةةةْي ع َسةةةةةةةةَب َِ  ِو َكةةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

اَي َ ْمةةةةةةزع آِخةةةةةةرع َبْعةةةةةةَد َألِةةةةةةْا   َِ  َكةةةةةة

 

 َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َلْ   َ ةةةةةا َرِ َ    

 َوفِةةةة  َواْلن ةةةةْ ن  فِةةةة  اآلِخةةةةر َكةةةةاْلَ ْمز  

 

ِ ةةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةةة  َغَعةةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةةاَل

َعةةةةةاَرَعْه    َواْلم 
َِ ةةةةة  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 َواْلتَّةةةةةاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

  َْ ةةةةةَر َْ  َواْلَ ةةةةةاُّ  َوْقَ ةةةةةص َكِلَمةةةةةْه َوَلةةةةةْ  

 

   َْ ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 َوالَّةةةةةالم  فِ

َبةةةةةةْع  َواْمنَةةةةةةْع ِدَ ةةةةةةاَ ِة بِةةةةةةالَ   َْ  َقْيةةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةةْ  

فهذه آخر األبيات يف هذا الباب باب التصريف، كنا من قبل تكلمنا على ما  

يتعلق بالتصريف من أصالة الحروف وزيادهتا، وتكلمنا بعد ذلك على كيفية الوزن 

ريق بين الحروف األصلية وقلنا إن المعتمد عليه يف كيفية الوزن، هو التمييز والتف

والزائدة، فإن الحروف األصلية لها طريقة يف الوزن، وهي أهنا تقابل بالفاء والعين 

 والالم.

فالحرف األصلي األول يقابل بالفاء، لذلك يسمى فاء الكلمة، والحرف 

األصلي الثاين يقابل بالعين فلهذا يسمى عين الكلمة، والحرف األصلي الثالث 

وأما الحرو  مس تقابل بالمات، وكلها على صورة الموزون، والرابع والخا

 الزا دة ف   ن عان:

ألن زيادهتا إما أن تنشأ من تكرير حرف أصلي فهذه يكرر ما يقابلها يف  

الميزان، إذا كررت الفاء تكرر الفاء، وإن كررت العين تكرر العين وهكذا، فلهذا 

ل، وكسر فعل، و ل.قلنا إن علم فعل، وعلَّم فعَّ ر فعَّ  كسَّ

ما كانت زيادته ناشئة ال من تكرير حرٍف  :والن   الراين من الحرو  الزا دة

أصلي وإنما زيدت من حروف سألتمونيها العشرة التي تزيدها العرب يف الكلمة 

لمعنى من المعاين، فهذه تكون يف الوزن بلفظها، توضع بلفظها يف الميزان كما يف 
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ل، وكتاب فعال وهكذا، وكل هذا قد شرحناه كتاب نقول فاعل، ومكتوب مفعو 

 من قبل.

على بعض  بقيت هذه األبيات التي قرأناها سيتكلم فيها ابن مالك 

مسائل الزيادة واألصالة ثم يذكر المواضع المطردة لزيادة الحروف، فبدأ بقوله: 

يف  واحكم بتأصيل حروف سمسم، ونحوه، والخلف فيك لملم، تكلم 

يسمى بالرباعي المضعف وهو ما كان حرفاه األول والثاين من  هذا البيت على ما

جنس وحرفاه الثاين والرابع من جنس، نحو سمسم، األول والثالث سين، والثاين 

 والرابع ميم، ونحو بلبل، يف األسماء.

ويف األفعال نحو زلزل، وسوس، وكفكف، لملم، هذه الكلمات التي تتكون 

جرد أي أن حروفه األربعة كلها أصلية أم أن من حرفين مكررين، هل هي من الم

  ن عان:فيها حرًفا زائًدا بيَّن ذلك يف البيت وذكر أهنا 

الذي ال يصلح فيه سقوط حرف من الحرفين المكررين، ال يمكن أن  :ا ول

تسقط حرف من الحرفين المكررين ويبقى المعنى على ما هو عليه، نحو سمسم، 

أو )ُسم( تغير المعنى إًذا ال يمكن أن تحذف حرًفا لو قلت مثاًل يف سمسم )َسم( 

من هذه الكلمة، وكذلك بلبل، وكذلك وسوس لو قلت )وس( ليست بمعنى 

وسوس، وكذلك زلزل، لو قلت )زل( نعم فيه زل لكن معنى آخر، زل غير زلزل، 

 ال نريد المعنى يبقى.

لرباعي فهذا النوع يحكمون على حروفه كلها باألصالة، يقولون هذا من ا

المجرد، يعني كل حروفه أصلية إًذا ستقابل بفاٍء وعيٍن والمين، سمسم يكون على 

 وزن فعٍل، وبلبل فعلل، وسوس وزلزل على وزن فعلل، وهكذا.

والنوع الثاين من هذه األفعال هو الذي يصلح فيه سقوط أحد الحرفين 
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مثل لملم، المكررين، يعني يمكن أن تحذف من الكلمة حرفان ويبقى المعنى، 

تقول: )لم( لملمت الشي أو لم الشيء بمعنى متقارب، وكذلك كفكف وكف، 

 بمعنى متقارب، أو قصقص أو قص، وكبكب أو كب.

فهذه األفعال يمكن أن تحذف منها حرًفا، فهذا النوع اختلف فيه أهل 

 : على ْالْْ أق الالتصريف، 

، فــ )لم( هذا ثالثي، فقال البصريون هما مادتان، لملم مادة، ولم مادة أخرى

و)لملم( رباعي مجرد، وعلى ذلك يكون وزن لملم فعلل، مثل وسوس، قالوا هذا 

من التشابه وال يدل على أن لملم من )لم( وكذلك كفكف ليس من كف وإنما هما 

  ِا الِ ل ا ول للبصر ين.مادتان، كف ثالثي وكفكف رباعي وهكذا، 

ون هما من مادة واحدة، لكن ما الذي حدث قال الكوفي :الِ ل الراين للك فيين

عندهم، قالوا: إن كفكف هذه أربعة أحرف، أصلها كف، كف كم حرف؟ ثالثة 

أحرف، كف على وزن فعل، كما عرفنا من قبل، هي كفف، وألن الثاين والثالث 

 من جنس حدث بينهم إدغام فقيل كف.

كما قلت يف علم كف قالوا إن العرب نقلوا كف الثالثي وضعفوا العين فيه، 

ر، ضعفت العين، قالوا يف كفَّ كفف، قالوا زادوا  م، ويف كسر كسَّ علَّم ويف فهم فهَّ

ر، فقالوا كفف،  ر كسر زدت سينًا فقلت كسَّ فاًء بعد الفاء األولى، كما فعلت يف كسَّ

 فلما كثرت الفاءات قلبوا الفاء الثانية كاًفا قالوا كفكف.

لمَّ ثالثي ثم ضعفت العين فصار لمم فكثرت وكذلك يف لملم، األصل عندهم 

الميمات فقلبوا الميم الثانية الًما من جنس الفاء فقالوا: لملم، فكفَّ على وزن 

ل ألن هذا تكرار .فعلَّ وكفف على وزن ..، كفف هذا تكرار حرف أصلي، فعَّ

ل، ثم قلب ل إًذا كفف فعَّ ر فعَّ ل، كسَّ ت الفاء حرف أصلي مثل علَّم ما وزن علَّم فعَّ



 

 
e 

g h 

f  354 
 شرح ألفية ابن مالك

ل.   الثانية كاًفا كفكف هذا قل، لكن يبقى الوزن على حقيقته على فعَّ

ل، وسبق أن الوزن عند البصريين  إًذا ما وزن لملم وكفكف عند الكوفيين، فعَّ

فعلل ألنه رباعي مجرد، إًذا هو عند البصريين رباعي مجرد وعند البصريين رباعي 

 ف يف تضعيف العين.مجرد، وعند الكوفيين ثالثي مزيٌد بالتضعي

وهناك قول ثالٌث يف المسألة للزجاج، الزجاج قال: إن الكاف الثانية يف كفكف 

ل ثم قلبت الفاء  زائدة، ال من التضعيف يعني ليست كما قال الكوفيون هي فعَّ

الثانية كاًفا ال وإنما هي كفَّ ثالثي ثم زيدت الكاف زيادًة كما تزاد حروف 

 .سألتمونيها، فقالوا كفكف

فعلى قول الزجاج كيف يكون الوزن يف كفكف؟ فعكل، ألنه جعلها زائدة ال 

من تكرير حرف أصلي مثل سألتمونيها، قول الزجاج ضعيف، من يعرف وجه 

ضعفه؟ ألن الزيادة يف نحو هذه األفعال قد تأيت بحروف ليست من حروف 

ها يعني سألتمونيها كالكاف يف كفكف، يعني لملم الالم موجودة يف سألتموني

يمكن أن نمشيها لكن كفكف فيها الكاف والكاف ليس من حروف الزيادة فأقوى 

األقوال يف المسألة هو قول البصريين ثم قول الكوفيين، وأما قول الزجاج فهو 

 ضعيف.

أن يذكره يف هذا البيت، بعد هذا البيت، قلنا إن  فهذا ما أراد ابن مالك 

الذي عليه العمل فلهذا نقول وسوس وزلزل  أقوى األقوال هو قول البصريين وهو

 وفعلل، وكذلك لملم وكفكف نذكرها أملة على الرباعي المجرد.

بالكالم على أهم مواضع الزيادات  نعم، بعد ذلك يبدأ ابن مالك 

المطردة لحروف سألتمونيها، قلنا إن حروف سألتمونيها العشرة تزيدها العرب يف 

هتا مواضع، حصرها الصرفيون فذكر ابن مالك لنا الكالم لمعاين مختلفة، ولزياد
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 اآلن أهم مواضع هذه الزيادات المطردة.

سيبدأ بذكر الحروف العشرة واحًدا واحًدا بادًئا بأشهرها يف الزيادة، ثم أقلها 

 :شهرة، فقال 

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن 

 

ةةةةةةةدع بَِرْيةةةةةةةرِ َمةةةةةةةْينِ   
 َصةةةةةةةاَ َب َدا ِ

ى زيادة األلف فقال إن األلف إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي بدأ بالكالم عل 

 زائدة.

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع   
 َصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَ َب َدا ِ

أكثر من أصلين أي كم؟ أكثر من أصلين أي هي ثالثة أصولب أو أربعة أصول  

لك: أو خمسة أصول، ألن األصول كما عرفنا إما ثالثية أو رباعية أو خماسية، كقو

ضارب، أو كاتب، األلف يف كاتب صاحبت الكاف وهي أصل، والتاء وهي أصل، 

والباء وهي أصل، إًذا صاحبت ثالثة أصول نحكم عليها بأهنا زائدة، وكذلك يف 

كتاب، األلف صاحبت ثالثة أصول فهب زائدة، وكذلك يف عماد، وكذلك يف 

 كذلك يف غضبى.سلمى، السين والالم والميم أصول إًذا فاأللف زائدة، و

فإن صاحبت األلف أصلين فقط، فليست زائدة، هذا مفهوم كالم ابن مالك، 

قال: إن صاحبت أكثر من اثنين فهي زائدة، هذا المنطوق، مفهوم البيت، إن 

صاحبت اثنين، صاحبت أصلين فقط، فليست زائدة، بل هي إما أصل كما يف 

ناب أو الفعل قال أو باع أو الفعل الحرف إلى، وإما بدٌل من أصٍل كالتي يف باب أو 

 رمى ودعا.

وسبق أن ذكرنا يف أكثر من موضع أن أصالة األلف، األلف ال تكون أصاًل، إال 

يف حرٍف أو اسم مبني، الحرف األلف ال يكون أصاًل، إال يف حرٍف )كما، وال، 

 على، وإلى( أو اسٍم مبنٍي: )كمتى ومهما، وما االستفهامية( ونحو ذلك.
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ال تكون أصاًل يف اسٍم معرب وال يف فعل، أي ال تكون أصاًل فيما يقبل  لكنها 

 التصريف.

األلف ال تزاد أواًل هل يتصور يف األلف أن تزاد أواًل يف أول الكلمة ال يتصور، 

لماذا ال يتصور يا إخوان؟ ألن األلف ساكنة، والكلمة العربية ال تبدأ بساكن إًذا لم 

نًيا، مثل ماذا؟ ألف زيدت ثانًيا مثل كاتب، ضارب تزاد األلف أواًل زيدت ثا

وزيدت ثالًثا مثل كتاب، وزيدت رابًعا مثل سلمى، وزيدت خامًسا مثل قرقر، اسم 

موضع أو اسٍم للصوت الذي يصدر من البطن، وزيدت سادًسا مثل قبعثر، وهو 

قل بعد القوي من الرجال أو من الجمال، فهذا الكالم الذي على زيادة األلف ثم انت

 ذلك إلى الكالم على زيادة الواو والياء.

 هناك سؤال؟ 

 (.23:05@)  الب:

يقول هناك بعض الكلمات مثل استخرج استخراًجا بدأت بألف وأنت  الشيخ:

 قلت األلف ال تزاد أواًل، من يجيبه يا إخوان؟

 هذه همزة وليست ألًفا يا أخي، إذا قلنا األلف فهي األلف المدية التي يف كاتب

وكتاب، وأما الهمزة فهي حرٌف صحيح تقبل الحركات، َأ إِ ُأ وتقبل السمون مثل 

بْأس، وهي إما همزة قطع وإما همزة وصل، ويأيت الكالم على زيادة الهمزة، 

 .-إن شاء اهلل–وسيأيت الكالم بعد ذلك على همزة الوصل 

 هناك سؤال آخر؟

 (.24:17@)  الب:

نك ال يقبل ألن نبهنا أكثر من مرة هذه همزة أنا األخ ال أعرفه لكن م الشيخ:

 على باب لأللفية وننتهي، ثم تسأل هذه السؤال؟!
َّ

 ليست ألًفا، ما بقي
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  فِال:على زيادة الياء والواو،  ثم تكلم ابن مالك 

َعةةةةةا  َِ ا َواْلةةةةةَ او  إِْن َلةةةةةْ  َ  َِ  َواْلَيةةةةا َكةةةةة

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةا   

ء والواو كاأللف إن صحبت أكثر من أصلين فإنه يحكم : اليا  ِ ل 

بزياهتا لكنه استثنى هنا الثنائي المكرر، أو الرباعي المضعف كما يف يؤيؤ، فالواو 

والياء يف الثنائي المكرر أصل، ما سوى ذلك هما كاأللف، نحو صيرف، صيرف 

 الياء صاحبت الصاد والراء والفاء وهي أصول إًذا نحكم بزيادهتا.

كذلك يعمل وهي الناقة النشيطة يف العمل وكذلك كريم وشريف، وكذلك و

يذهب ويجلس، هذه يف الياء ويف الواو كما يف جوهر، الجيم والهاء والراء أصول، 

إًذا الواو زائدة، وكذلك عجوز، وكذلك شكور وصبور، وكذلك مكتوب 

 ومشروب، نحكم بزيادة الواو هنا ألهنا صحبت ثالثة أصول.

ت الواو والياء يف ثنائٍي مكرر وهو الرباعي المضعف، فهما أصليتان فإن كان

لما ذكرنا يف سمسم، نحو يؤيؤ، وهو طائر ذو مخلب يسمونه يؤيؤ، يتكون من 

ياءين وهمزتين، فالياءان هنا أصليتان، ومثل وعوع وهي مصدر الفعل وعوع إذا 

ت. ت، يقولون وعوع الذئب وعوعة، إذا صوَّ  صوَّ

أصال ألهنا يف ثنائي مكرر، هذا منطق البيت، ومفهوم البيت أن الياء فالواو هنا 

والواو إذا كانا مع حرفين أصليين فقط أو مع حرف فهما أصول، نحو بيت، وبيع، 

ويوم، سوط، فنحكم عليها جميًعا بأهنا أصلية، ألهنا لم تصاحب ثالثة أصول 

هب يف األفعال ومثل يرمع فأكثر، والياء زادهتا العرب أواًل مثل ماذا؟ يكتب ويذ

وهي حجارة تلمع يف األسماء وزادت الياء ثانًيا مثل صيرف، وزادهتا ثالًثا مثل 

عسير، وهو الغبار، وزادهتا رابًعا مثل حزرية؛ وهي قطعة غليظة من األرض وزادهتا 

 خامًسا يف قولهم سلحفية، وهي لغة يف الكلمة.
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من زيادهتا أواًل إال أنه لم يأيت ذلك يف  وأما الواو فلم تزد أواًل مع أنه ال مانع 

السماع، زادهتا العرب ثانًيا مثل جوهر، وثالًثا كصبور، ورابًعا كعصفور ومشروب، 

وخامًسا مثل قمحدوة، من يعرف القمحدوة؟ القمحدوة هو ما برز من مؤخر 

 الرأس يسمى قمحدوة.

ل، يؤيؤ؟ ما وزن صيرف؟ فيعل، ويعمل؟ يفعل، وكريم؟ فعيل، وعجوز؟ فعو

فعلل، ما وزن قمحدوة؟ هذه رباعية األصول القاف والميم والحاء والدال أصول 

 تقابل بالفاء ولعين والمين وأما الواو فزائدة وكذلك التاء: فعلوة.

على زيادة الهمزة والميم، وهذا الرتتيب مقصود، ألن أكثر ما  ثم تكلم 

 فقال يف زيادة الهمزة والميم: يزاد األلف ثم الياء والواو ثم الهمزة والميم، 

ا  َِ ا َ ْمةةةةةةةزع َوِمةةةةةةةْي ع َسةةةةةةةَب َِ  ِو َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

: كذلك ُيحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثالثة   ِ ل 

أحرٍف أصول أي إذا جاءت الهمزة يف أول الكلمة وبعدها ثالثة أحرف أصول فهي 

لميم، فالهمزة نحو أحمد، فالحاء والميم والدال أصول من حمدن زائدة، وكذلك ا

 إًذا فالهمزة زائدة.

وكذلك أسعد، وكذلك أكرب وأصغر، وأحسن وأجمل، وكذلك أفكل، وهو 

اسٌم للرعدة، يقال أصابتني رعدة، أو أصابني أفكل نحكم على الهمزة بأهنا زائدة 

ئدة حتى ولو لم نعرف اشتقاق ألن الفاء والكاف والالم أصول إًذا فالهمزة زا

الكلمة، وهذا من فوائد عرفة القياس، إذا عرفت القياس يف الباب يف المشتقات 

 الواضحات، تستطيع أن تقيس الكلمات الجامدة وغير الواضحة على ذلك.

وزيادة الميم، كما يف مكِرم وُمكَرم، فالكاف والراء والميم أصول إًذا الميم 

وُمخِرج وُمخَرج، ومتخِرج ومتخارج ومستخرج، وكذلك زائدة، وكذلك ُمقبِل، 
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 مخلب، وكذلك مسجد وهكذا، فإذا جاءت بعدها ثالثة أصول فهما زائدتان.

فإن جاء بعضهها أصالن، جاء بعد الهمزة والميم أصلتن فقط، فمهوم البيت 

 أننا نحكم بأصالتهما، كما يف أخذ وأكل وكما يف إبل، هذه يف الهمزة والميم كما يف

 مطر، ومهد، ثم قال ابن مالك استكمااًل للحديث عن زيادة الهمزة.

اَي َ ْمةةةةةزع آِخةةةةةرع َبْعةةةةةَد َألِةةةةةْا  َِ  َكةةةةة

 

 َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َلْ   َ ةةةةةا َرِ َ    

 ؛ أي يف آخر الكلمة.كِاي  مز آخر 

 ؛ يعني همزة وقبلها ألف.بعد ألا 

 َرِ َ   َلْ   َ ا َ ْرَفْينِ  ِمنْ  َأْكَررَ 

ذه األلف كم قبله من حرف؟ أكثر من حرفين، أبي ثالثة أربعة خمسية، أي ه

فنحن نحكم على الهمزة حينئٍذ بأهنا زائدة، يقول: إذا وقعت الكلمة يف آخر الكلمة 

وقبلها ألف، وهذه األلف قبلها أكثر من حرفين قال أكثر من حرفين ما قال حرفين 

 سة.أصليين، قبلها أكثر من حرفين ثالثة أربعة خم

فنحكم مباشرة أن الهمزة زائدة، مثل حمراء، الهمزة قبلها ألف وقبل األلف 

الحاء والميم والراء، إًذا نحكم على الهمزة بأهنا زائدة، وكذلك علباء، وكذلك 

 زرقاء، وكذلك عاشوراء، وقاصعاء، وأربعاء، إن لم يتقدم األلف حرف أو حرفين.

قط أو حرف واحد، مفهوم البيت إننا همزة وقبلها ألف، واأللف قبلها حرفان ف

 سنحكم على الهمزة بأهنا حينئٍذ بأهنا أصلية، نحو كساٍء وبناء وسماء.

كساء الهمزة قبلها ألفن واأللف قبلها حرفان، إًذا ال نحكم على الهمزة بأهنا 

زائدة، وإنما نحكم عليها بأهنا أصل يعني أهنا منقلبة عن أصل عن واٍو أو عن ياء، 

كسا يكسو، إًذا الهمزة منقلبة عن واو، كساء من كسا يكسو، إًذا فالهمزة  كساء من

 يف كساء منقلبة عن واو.
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وسيأتينا يف باب اإلبدال أن أصلها كساو، وبناء من بنى يبني إًذا الهمزة منقلبة  

عن ياء وسيأتينا يف باب اإلبدال أن أصلها بناي، وكذلك يف ماء، وداء، الهمزة قبلها 

ف قبلها حرٌف واحد فقط، إًذا نحكم على الهمزة بأهنا أصل واأللف ألف واألل

أصل ألن األلف ال ُيحكم بزيادهتا إال إذا صاحبت ثالثة أصول فأكثر، إًذا ماء كل 

 الحروف أصلية، واأللف هنا قطًعا منقلبة عن واو أو ياء، وكذلك يف داء.

مة ويف آخر الكلمة، يف فعرفنا من ذلك أن الهمزة تزاد زيادة مطردة يف أول الكل

أول الكلمة إذا جاء بعدها ثالثة أصول فأكثر، ويف آخر الكلمة، إذا سبقت بألف 

 وهذه األلف قبلها ثالثة أحرف فأكثر.

 على د ا ة الن ن، فِال: ْ  ْكل  بعد يلِّ 

 َواْلن ةةةْ ن  فِةةة  اآلِخةةةر َكةةةاْلَ ْمز َوفِةةة 

 

ِ ةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةة  َغَعةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةاَل

 لن ن م اعين ْ ر  في ما د ا ْ ا: فِكر ل 

(؛ يقول النون إذا وقعت يف اآلخر َكاْلَ ْمز َواْلن ْ ن  فِ  اآلِخر: )الم اع ا ول

وقبلها ألف واأللف قبله ثالث أحرف فأكثر فيحكم عليها بالزيادة كما قلنا يف 

 الهمزة، كما يف غضبان، وحمدان، وعمران، وسكران، وزعفران، وعثمان.

يسبق األلف ثالثة أحرف وإنما سبق األلف حرفان أو حرٌف واحد، فإن لم 

فمهوم البيت أننا نحكم على النون باألصالة مثل مكان، النون قبلها ألف واأللف 

قبلها حرفان فقط، إًذا النون أصلية أي أن مكان من مكن، واأللف زائدة ألهنا 

 صاحبت ثالثة أصول على قاعدهتا، وكذلك زمان، وبيان.

ن وصان، الفعالن دان وصان النون قبلها ألف، واأللف قبلها حرف نون ودا

واحد إًذا نحكم على النون باألصالة واأللف أيًضا نحكم عليها باألصالة وهي 

منقلبة عن واو أو عن ياء، هذا الموضع األول لزيادة النون، والموضع الثاين ذكره 
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 يف قوله: 

ِْ  َغَعنَْ رض  َنْح  َوفِ    ك  ِ  َأَصاَل

 األصالة إًذا فهو حرٌف زائد، يقول النون إذا 
َّ

يعني أن النون يف غضنفر كفي

وقعت ساكنًة وقبلها حرفان، وبعدها حرفان ُحكِم عليها بالزيادة المطرد نحو 

غضنفر وهو من أسماء األسد، النون ساكنة قبلها حرفان، وكذلك عقنقل، وهو 

 الكثيب العظيم وقد ورد يف معلقة أمرؤ القيس.

وكذلك حجنفل وهو عظيم الشفا الذي شفتيه عظيمة لكن من غير اإلنسان، 

وكذلك حنبطا وهو القصير، حبنطا النون ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان 

 نحكم عليها بالزيادة، وكذلك ورنتل، وهو من أسماء النسر، النون فيه زائدة.

، النون زائدة أو النون الساكنة المسبوقة بحرفين والمتلوة بحرفين كغضنفر

 أصلية؟ زائدة، هذا من مواضع أصالة كفي، كفيت األصالة إًذا فهي زائدة.

ما وزن حمراء؟ أعالء، وعلباء فعالء، عاشوراء فاعالء، إًذا الزيادة ألفان ألن 

األلف إذا صاحبت ثالث أصول حكم عليها بالزيادة، فاأللف األولى عاشوراء 

لهمزة زائدة ألهنا متطرفة وقبلها ألف وقبل األلف واأللف الثانية كالهما زائد، وا

أكثر من ثالثة حروف والواو يف عاشوراء زائدة ألن الواو كاأللف إذا صاحبت 

 ثالثة أصول حكم عليها بالزيادة وقاصعاء فاعالء، وأربعاء أفعالء.

كساء الهمزة زائدة أو أصل؟ أصل إًذا تقابل بالالم، ما وزن كساء؟ فِعال وبِناء 

 عال، ما وزن غضبان؟ فعالن، وزعفران فعلالن، زعفران فعلالن، مكان فعال.فِ 

ما وزن عقنقل؟ النون الزائدة أو أصل؟ زائدة القاف الثانية أيًضا زائدة، لكن  

زائدة ال من حروف سألتمونيها ليست كالنون، النون من حروف سألتمونيها لكن 

 عَق إًذا ما وزن عقنقل؟ فعنعل.القاف زائدة من تكرار الفاء أو العين؟ العين، 



 

 
e 

g h 

f  362 
 شرح ألفية ابن مالك

 حبنط؟ النون زائدة واأللف وزائدة أو أصل؟ زائدة ألهنا صاحبة ثالثة أصول. 

ما وزن حبنط؟ فعنل، ورنتل؟ رنتل قلنا من أسماء النسر، ورنتل الواو هل هي 

زائدة؟ الواو ال تزاد يف أول الكلمة، والتاء يف ورنتل ما تكلم عن زيادة التاء، سيأيت 

ذا ليس من زيادة التاء، إًذا الواو أصل والتاء أصل، أي رباعي هذا رباعي مزيد أن ه

 بالنون، ما الوزن؟ فعنلل.

 أحسنتم، عندكم سؤال؟ 

 (.46:18@)  الب:

نون الوقاية هل هي من أحرف الزيادة يا شباب؟ أنا ما سمعت جواًبا  الشيخ:

 من عنده جواب يرفع صوته.

 (.46:40@)  الب:

الوقاية هل هي من أحرف الزيادة؟ هي ليس من الفعل، لكن نون  الشيخ:

 السؤال يقول هل يمنع الحرف الزيادة؟

 (.46:57@)  الب:

أنا لو قلت مثاًل اآلن أكرمني أفعلني وزنه كما قلنا يف الدرس الماضي،  الشيخ:

إذا اتصل بالموزون شيًئا ال يوزن يوضع بلفظه يف الميزان، لكن السؤال هل نون 

 ة من أحرف الزيادة؟ أريد جواًبا آخر أو أريد أن تصلوا للجواب بأنفسكم.الوقاي

ذكرين بسؤالك، سنمر بمسألة مشاهبة، فإن أدركتموها وأجبتم فهذا طيب وإال 

 نصصت على الجواب.

 (.48:05@)  الب:

فعال ألن الميم مفتوحة، مكان فعال، األلف يف مكان زائدة، ألن قلنا  الشيخ:
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 ثالثة أصول حكم عليها بالزيادة. األلف إذا صاحبت

 (.48:33@)  الب:

ما اشرتطنا ترتيًبا، يف األلف ما اشرتطنا ترتيًبا قبلها بعدها، بعض  الشيخ:

 الحروف قبلها بعض الحروف بعدها ما اشرتطنا ترتيًبا.

 سنجيب عن السؤال بعد قليل.

 تاء فقال: على زيادة التاء أي المواضع التي تتطرد فيه زيادة ال ثم تكلم 

َعةةةةاَرَعْه   َواْلم 
َِ ةةةة  اْلتَّْأنِْيةةةة

 َواْلتَّةةةةاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

لزيادة التاء أربعة مواضع األول للتأنيث يف نحو قائمة وصائمة، وجالسة،  

 فجالسة من جلس، فاأللف زائدة وتاء التأنيث زائدة.

 مت وصامت وجلست؟ هل يصح التمثيل هنا بنحو قا :السؤال

 (.49:48@)  الب:

أحسنت، هل يصح التمثيل بقولنا قامت وصامت على أن التاء هنا  الشيخ:

زائدة للتأنيث، على أن النتاء حرف زيادة من حروف سألتمونيها، زيد للتأنيث؟ ال 

 يصح، لماذا؟ 

 (.50:15@)  الب:

لتمونيها ليست من الفعل هذا متفق عليه لكن هل هي من حروف سأ الشيخ:

 من حروف الزيادة، زيدت يف الكلمة؟ 

 (.50:32@)  الب:

 ليست من الكلمة إًذا ما هي، تاء التأنيث الفاعل جلست هند. الشيخ:

 (.50:50@)  الب:
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تاء التأنيث حرف ونريد بالحرف هنا حرف المعنى يعني أهنا قسم من  الشيخ: 

لحرف؟ هنا الكلمة اسم أقسام الكلمة، الكلمة اسًما وفعل وحرف، ما المراد با

وفعل حرف؟ حروف المعني ال نريد حروف المباين، سألتمونيها من حروف 

المباين، كاأللف يف كاتب واأللف يف كتاب، والميم والواو يف مكتوب، أما التاء يف 

جلست هذه كلمة ثانية، كلمة أخرى، قلنا التمثيل بنحو قامت وصامت وجلست، 

لة، وإنما التمثيل الصحيح بنحو قائٌم وجالسٌة ألن ال يصلح ألن التاء كلمة مستق

التاء صارت من نفس الكلمة يعني دخلت زائدة يف جسم الكلمة فصارت من 

 حروف الزيادة.

ومثل ذلك يقال يف نون الوقاية، نون الوقاية لم تدخل يف حروف الفعل، وإنما 

إعراًبا  اتصلت بالفعل، وهي كلمة أخرى مستقلة، فلهذا يف اإلعراب نعرهبا

مستقاًل، فنقول أكرمني أكرم فعل ماضي، والنون حرف وقاية مبني على السكون 

ال محل له من اإلعراب وكذلك يف قامت، نقول التاء حرف تأنيث مبني على 

السكون ال محل له من اإلعراب ومع ذلك أنه كلمة أنه ال ُيعرب إال الكلمة، لكن 

رب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وال تعرب لو قلنا أعرب قائمٌة هند قائمة، تقول خ

 التاء إعراًبا مستقاًل ألنه من ضمن الكلمة وهكذا.

 يكر لز ا ة التاُّ أربعْ م ااع: قلنا أن ابن مالِّ 

 للتأنيث نحو قائمة. :الم اع ا ول

للمضارعة، أي يف أول المضارع إذا كان للمخاطب، كقولك  والم اع الراين: 

أو للتأنيث كقولك هنٌد تقوم، وتجلس وتصوم أنت تجلس وتصوم وتصلي 

وتصلي، إًذا التاء يف أول المضارع إما أن تكون للمخاطب أنت تجلس أو يكون 

لتأنيث الغائبة، هنٌد تقوم، وعلى ذلك نسأل فنقول: التاء يف أنت تجلس لماذا؟ 

 للمضارعة فقط.
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 والتاء يف هنٌد تقوم؟ للمضارعة وللتأنيث.

دة التاء قال يف االستفعال، يعني االستفعال وفروعه، نحو لزيا الم اع الرالَ:

 استخرج يستخرج، ومستخرج واستخراج فالتاء يف كل ذلك زائدة.

قال والمطاوعة، المطاوعة هذا مصطلح تصريفي شرحناه من  :الم اع الرابع

قبل، وقلنا المراد به قبول أثر الفعل، فإذا قلت كسرت الباب هذا فعلك، فإذا قبل 

انكسر، كسرت الباب فانكسر، انكسر مطاوع، مطاوع لماذا؟ لكسر، كسرته قلت 

فانكسر، هذه المطاوعة، يف المطاوعة تأيت التاء زائدًة إذا كانت المطاوعة للفعل 

رته فتكسر، وحطمته فتحطم. ل، مثل علَّمته فتعلم وكسَّ  فعَّ

ا، فإن أو كان مطاوعًة لفعلل، مثل دحرجته فتدحرج، وبعثرته فتبعثر، وهكذ

من مواضع زيادة التاء كما عرفنا  سائل سائل منكم وقال: ذكر ابن مالك 

اآلن المضارعة، المضارع تزاد يف أوله التاء مثل أنت تقوم وهند تقوم، فلماذا لم 

يذكر هذا الموضع للياء وللنون وللهمزة فمن المعروف البد أن يبدأ بحرف من 

 نون والياء والتاء.حروف المضارعة وهي )أنيت(، الهمزة وال

وقد انتهى من الكالم على زيادة الهمزة والنون والياء ولم يذكر ذلك، 

 ...فالجواب

 (.56:38@) ال الب:

ألننا قلنا يف البداية أن ابن مالك أراد أن يذكر أهم مواضع الزيادة، ذكر  الشيخ:

ة على زياد أهم مواضع الزيادة، ولم يذكر جميع مواضع الزيادة، ثم تكلم 

 : الهاء، فقال 

 َْ ةةةةةَر َْ  َواْلَ ةةةةةاُّ  َوْقِ ةةةةةا َكِلَمةةةةةْه َوَلةةةةةْ  

 

   َْ ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 َوالَّةةةةةالم  فِ

فذكر يف الشطر األول زيادة الهاء وذكر يف الشطر الثاين زيادة الالم، فذكر يف  
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لمة، الشطر األول ن الهاء تزاد وقًفا أي عند الوقف يريد هاء الوقف يف نحو ماذا؟ ك 

لو استفهمت بما وجررته بالم الجر لقلت لما ذهبت، إذا وقفت على االستفهام 

ماذا تقول؟ ما تقول )لم( تقول: )لما( وقد سبق يف الكالم على باب الوقف أن 

 ذكرنا المواضع التي تزاد فيها هاء الوقف، أو تأيت فيها هاء الوقف.

ء االستفهام المجرورة، فتأيت هاء السكت تأيت هاء السكت عند الوقف مع ما

 فعل 
َّ

كقولنا لما، أو فيما، وتأيت مع فعبل األمر الباقي على حرٍف واحد، إذا بقي

 األمر على حرٍف واحد، كالفعل من وىف ِف العهد أو وقى ِق نفسك النار.

فإذا وقفت على هذا الفعل وجب أن تأيت هباء السكت فتقول فه أو قه، وكذلك 

ره زيًدا يعني شاهد زيًدا فإذا ووقفت على فعل األمر  األمر من رأى يرى، تقول

قلت ره، وتدخل هاء السكت أيًضا على الفعل المجزوم الباقي على حرفين، 

 كالفعل المجزوم يف لم يفي بالعهد ولم يقي نفسه ولم ترى زيًدا.

إذا وقفت أتيت بالهاء وقلنا أن المسألة هذه فيها خالف بعض يوجب 

 فتقول لم تره، أو لم تر على قول بعض النحويين. وبعضهم يجيز الهاء،

وتدخل هاء السكت أيًضا على كل مبنٍي بناًء أصلًيا على حركة، كل كلمة مبنية 

بناًء أصلًيا طارًئا ويكون البناء على حركة ال سكون، نحو أسماء االستفهام المبنية 

أن تقول: إلى آخره، لو قلت كيف زيٌد ثم وقفت على اسم االستفهام جاز لك 

كيف أو تقول كيفه، وهذا جائز، إال الفعل الماضي فإنه ال تأيت معه هاء السكت 

 كما يف ضرب فتقف عليه بالباء ضرب.

ابن مالك هنا مثَّل للهاء الزائدة بماذا؟ هباء السكت مثل هاء السكت يف لمه، 

 وهاء السكت يف لم تره.

الالم الزائدة يف اسم اإلشارة، وذكر يف الشطر الثاين زيادة الالم، ومثَّل لها ب
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يعني نحو ذلك وتلك وهنالك، فالالم هنا ليست من اسم اإلشارة، وإنما داخٌل 

 هذين التمثيلين، للهاء والالم. على اسم اإلشارة، وقد ُأخذ على ابن مالك 

وهو مأخٌذ صحيح، فما وجه المأخذ يا إخوان؟ ما وجه المأخذ هنا الذي ُأخذ 

دما مثَّل للهاء الزائدة يف هاء السكت؟ أن هاء السكت ماذا قلت على ابن مالك، عن

كلمٌة مستقلة وليست حرًفا من حروف الزيادة، يعني ليست من حروف المباين 

التي تدخل يف الكلمة وإنما هي كلمٌة مستقلة، تعرب إعراًبا مستقاًل وتتصل بأخر 

كون ال محل له من الكلمة، فلهذا نعرهبا، نقول هاء السكت حرف مبني على الس

 اإلعراب.

وكذلك الالم يف أسماء اإلشارة ال يصح التمثيل هبا لحروف الزيادة ألهنا 

 .ككلمات مستقلة وتسمى بالم البعد، فهذا مما ُأخذ على ابن مالك 

التمثيل الصحيح لزيادة الهاء كالهاء التي يف أمهات، مع ماذا؟ أم، أم ليس فيها 

ألن الميم مشددة، وجمعها القياسي باأللف والتاء أن  الهاء وإنما الهمزة وميمان

 يقال أمات، وهذا قيل، ولكنه أقل من أمهات، فالهاء هنا زائدة بداللة أم.

أهراق يقولون أهراق الماء يريدون أراق الماء وهو استعمال  وكِلِّ ق ل  :

ادة الهاء كثير عند العرب زادوا الهاء يف هذا الفعل بالذات فقالوا أهراق الماء بزي

 بداللة قولهم أرق.

وأما التمثيل الصحيح لزيادة الالم وهي قليلة الزيادة، لكن وردت زيادهتا يف 

نحو قولهم طيسل، من الطيس، وهو العدد الكثير، طيٌس جاءين طيٌس من الناس 

أي عدٌد كثيٌر منهم ثم قالوا طيسل فصارت الالم هنا زائدة هبذه الداللة أي 

المواضع القياسية  -–: طيس، بعد أن ذكر ابن مالك بسقوطها من قولهم

 المطردة لزيادة حروف الزيادة )سألتمونيها( ختم كل ذلك بقاعدة عامة قال فيها: 
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َبةةةةةْع   َْ  َواْمنَةةةةةْع ِدَ ةةةةةاَ ِة بِةةةةةالَ َقْيةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةْ  

فيه رويتان، الراوية األول: فهذه قاعدة عامة يف الباب وقوله تبين يف هذا البيت  

تبين يريد إن لم تتبين، ثم حذف إحدى التاءين وهو أحذٌف جائز باطراد، كقوله ناٌر 

تلظى أي تتلظى، والراوية األخرى إن لم ُتبيَّن بالبناء للمجهول، وحجٌة مرفوعة 

م بالوجين أما رفعها يف قوله إن لم تبيَّن أي تتبين حجٌة ففاعل وأما رفعها يف إن ل

 تبين حجٌة فنائب فاعل.

حروف الزيادة العشرة المجموعة يف سألتمونيها إذا جاءت :   ِ ل

خالية من القيود التي ذكرناها قبل قليل يف زيادهتا، فأحكم بأصالتها، أحكم أهنا 

حروٌف أصلية، إال أن قامت حجة على أهنا زائدة، حجة أي دليل وبينة، من األمثلة 

لق على نوع من أنواع الريح، حكمنا على الهمزة بأهنا على ذلك كلمة شمئل، تط

زائدة ألن العرب قالت شملت الريح شمواًل فأسقطت الهمزة، فدل ذلك على أهنا 

 زائدة.

حنظل، وهو نبت معروف، ثم قالت العرب حنظلت  ومن يلِّ أ ِعا ق ل  :

بل أبي اإلبل وهو المثال الذي أشار إليه ابن مالك يف قوله: حنظلت، حنظلت اإل

أذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن النون زائدة أم أصل زائدة، ونرتك بقية شرح 

 هذا البيت واألمثلة إلى ما بعد الصالة.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

لى آله والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وع 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : كنا توقفنا عند آخر بيت يف باب التصريف وهو قول ابن مالك 

َبةةةةةْع  َْ  َواْمنَةةةةةْع ِدَ ةةةةةاَ ِة بِةةةةةالَ َقْيةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةْ  

وقلنا أن المراد هبذا البيت حروف الزيادة العشرة المجموعة يف سألتمونيها إذا  

يف غير المواضع التي ذكرت من قبل يف مواضع زيادهتا إذا وقعت يف غير  وقعت

هذه المواضع فإنه ُيحكم عليها باألصالة، أي أهنا حروٌف أصلية، ما لم تدل حجة 

بينة ودليل على أهنا حرٌف زائد يف غير المواضع السابقة، ذكرنا مثااًل على ذلك، 

وطها يف قولهم شملت الريح شمواًل قول العرب: شمئل، فالهمزة زائدة بداللة سق

 إذا هبت شمااًل، فعلى ذلك ماذا يكون وزن قولهم شمئل؟ فعئل.

شمئل الهمزة هنا صاحبت كم أصل؟ ثالثة أصول، وهو ذكر أن األلف كذلك 

والواو كذلك، ثم ذكر أن الميم والهمزة إن سبق وبعدها ثالثة أصول سبق 

أهنم يف البيت اشرتطا يف الميم والهمزة أن وبعدهما ثالثة أصول فهما زائدتان، إال 

 يكونا سابقين متقدمين يريد يف أول الكلمة.

بخالف األلف والواو والياء فُيحكم بزيادهتا هذه الثالثة األلف والواو والياء 
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متى ما صاحبت ثالثة أصول سواٌء كانت يف آخر الكلمة أو حشو الكلمة أو أول  

 يف الياء، أما الهمزة والميم فال يحكم عليهم الكلمة، وأول الكلمة ال يكون إال

 بالزيادة إال أن جاء يف أول الكلمة وبعدهما ثالثة أصول فأكثر كأحمد ومسجد.

فلهذا لم تدخل كلمة شمئل يف ذلك ألن الهمزة ليست سابقة أي ليست 

متصدرة، وذكرنا أيًضا مثااًل آخر على حنظل وعرفنا أن النون زائدة بداللة قول 

ب حنظلت اإلبل إذا أذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن وزن الحنظل هو العر

ماذا؟ حنظل فنعل، ألن النون زائدة، ويقولون من الملك ملكوت، فسقوط التاء يف 

ملكوت سقوطها من قولهم الملك دليٌل على أهنا زائدة فالتاء زائدة، والواو يف 

 ملكوت زائدة ألهنا صاحبة ثالثة أصول.

يم أصل والميم أصل ألهنا موجودة يف الملك، إًذا ما وزن ملكوت الم

ملكوت؟ فعلوت، ومن ذلك سنبل، والجمع سنابل، النون أصل أو زائدة؟ النون 

هنا ليست من مواضع زيادهتا القياسية، فنحكم عليها باألصالة لوال أن العرب 

نبل زائدة قالت أسبل الزرع إذا سنبل، وقولهم أسبل الزرع دل على أن النون يف س

 ألهنا سقطت، فوزن سنبل فنعل.

يقولون ابن فالن بن فالن، ثم يقولون ابنوم، وهي بمعنى ابن إال أهنا للمبالغة، 

 فدل ذلك على أن الميم زائدة ألهنا سقطت يف قولهم ابن وهكذا.

فهذا هو معنى قول البيت، من تأمل أبيات ابن مالك وجد أنه ذكر تسعًة من 

وأهمل واحًدا، قلنا إن ابن مالك ذكر يف هذه األبيات تسعة من حروف سألتمونيها، 

حروف سألتمونيها وأهمل واحًدا، ما هذا الحرف الذي أهمله من حروف 

 سألتمونيها؟ السين.

السين لم يذكر له مواضع يف مواضع الزيادة المطردة، ونقول الجمهور على أن 
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ستخرج يستخرج استخراًجا السين ال تزاد إال يف االستفعال، وفروعه، فتقول ا

فالسين زائدة، مع التاء والهمزة، ولذا قال بعضهم تعلياًل وتخريًجا البن مالك أن 

ابن مالك لم يذكر زيادة السين ألنه ذكر االستفعال مع التاء، فكأن يف ذلك إشارًة 

 إلى زيادة السين.

سيبويه هذا قول الجمهور أن السين ال تزاد إال يف االستفعال وفروعه، زاد 

موضًعا آخر لزيادة السين وهو يف قول العرب اسطاع من قولهم أطاع، يقولون 

أطاع فالٌن ربه واسطاع فالٌن ربه فيزيدون السين يف هذا الفعل سماًعا، وال شك أن 

قول قول سيبويه صحيح إال أن هذا الموضع ليس مطرًدا، وإنما مقتصر على 

السين فيقولون اسطاع الهمزة همزة قطع السماع على هذا الفعل، أطاع ثم يزيدون 

 مفتوحة ألهنا من أطاع ثم أسطاع بمعنى أطاع.

ويف ذلك يقول المكودي يف منظومته التي سماها البسط والتعريف يف علم 

التصريف قال: )والسين ال تزاد يف الكالم إال مع التاء كمستهام، وسيبويه قال يف 

ار ما ذكرناه، فهذا ما أمكن يف شرح هذا اسطاع بزيدها إذ أصله أطاع(؛ فهذا اختص

يف ثالثة وعشرين بيًتا شرحناها  الباب باب التصريف الذي عقده ابن مالك 

 بحمد اهلل يف ثالثة دروس.

بعد ذلك عقد فصاًل تابًعا لهذا الباب وهو يف همزة الوصل، قبل أن نبدأ هبذا 

 الفصل نسمع إن كانت هناك أسئلة، تفضل.

 (.77:14@) ال الب:

على ابن يف هذا الفصل يف زيادة الوصل،  -إن شاء اهلل–سيأيت الكالم  الشيخ:

 يف همزة الوصل، سيأيت أصلها ووزهنا.

 (.77:26@) ال الب:
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نعم هذا ذكرناه يف أول درس عندما شرحنا الحرف األصلي والزائد،  الشيخ: 

من  فالحرف األصلي هو الذي يبقى يف كل تصرفات الكلمة، ال يسقط يف شيءٍ 

تصرفات الكلمة، كالكاف والتاء والباء، يف كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب 

وكتاب ومكتب ومكتبة، وكتيبة وكتائب، بخالف الحرف الزائد وهو الذي يسقط 

يف أي تصرف من تصرفات الكلمة، لو سقط يف تصرف واحد من تصرفات الكلمة 

 ب.حكمنا عليه بأنه زائد، كاأللف يف كاتب، يسقط من كت

فنقول إن األلف يف كتب حرٌف زائد وكالميم والواو يف مكتوب، نحكم عليهما 

 بالزيادة ألهنما يسقطان يف كتب وهكذا.

نعم هذا األصل يف التفريق بين الزائد واألصلي، لكن الزيادة قلنا إهنا على 

نوعين إما تكرير حرف أصلي أو من حروف سألتمونيها، حروف سألتمونيا لها 

 دة يف الزيادة هي التي شرحناها.مواضع مطر

 (.79:06@) ال الب:

نعم شرحنا ذلك عندما شرحناه قلنا السقوط ُيشرتط فيه أال يكون  الشيخ:

 ساقًطا لبٍب تصريفي أو إعرابي، وشرحنا المراد بذلك.

 (.79:29@) ال الب:

الكلمات التي توزن تقبل التصريف وهي األسماء العربية المعربة  الشيخ:

ل المتصرفة قلنا أقل ما تكون ما عليه ثالثة شرحنا ذلك أقل ما تكون عليه واألفعا

ثالثة، وقد تكون أرهبعة، وقد تكون خمسة، وقد تكون ستة بالزيادة، وأقصى ما 

تبلغه بالزيادة سبعة أحرف، أي أقصى ما تبلغه الكلمة يف العربية بالزيادة سبعة 

أيًضا، قال ابن مالك إن  أحرف، كقولهم إحرنجام سبعة حرف وهذا شرحناه

 األصول أقلها ثالثة وأكثرها خمسة.
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 ثم ذكر الزيادة المطردة قد تبلغ بالكلمة إلى ستة.

 (.80:40@) ال الب:

ال هذه من االستطاعة ليست من الطاعة، استطاع هذه استفعل، لكن  الشيخ:

 التاء قد تسقط استطاع نعم.

 (.80:57@) ال الب:

ر من الحروف األصلية، قد يمكن كما يف إشهاب حروف الزيادة أكث الشيخ:

تقول يف المصدر إشهيباب، األصل الشين والهاء والباء، ثم زدنا عليه أربعة أحرف 

 فصار سبعة، نعم.

 (.81:35@) ال الب:

سبب تضعيف قول الزجاج الذي قال إن الكاف الثانية يف نحو كفكف  الشيخ:

الكاف ليست من حروف سألتمونيها، زائدة؟ قلنا ما الوجه يا إخوان يف ضعفه؟ 

العرب ال تزيد بال تكرير حرف أصلي إال حروف سألتمونيها، الكاف ليس من 

سألتمونيها، فلهذا اضطر الكوفيون إلى أن يأخذوا هذه اللفة الطويلة لكي يعللوا 

لقولهم إن الكاف زائدة يف كفكف، فقلوا إن األصل كف ثالثي، ثم حصلت الزيادة 

عني يعني بتكرير حرف أصلي فقالوا: كفف، والزيادة بتكرير حرف بالتضعيف، ي

أصلي هذا يكون يف كل الحروف إال األلف، صارت كفف ثم قلبت الفاء الثاين 

كاًفا صارا كفكف، فقولهم له وجه، مع أنه بعيد، أما قول الزجاج فضعيف، أما 

على وزن  القول األقوى يف المسألة هو قول البصريين أن كفكف رباعي مجرد،

 فعلل.

 (.83:05@) ال الب:

القسم الثاين الذي يمكن أن يسقط منه حرف ويبقى المعنى، مثل  الشيخ:
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كفكف، وكفَّ وصبصب وصب، وكبكب وكب، هذا الذي فيه الخالف،  

 (.83:37والخالف ذكرناه يف )

 (.83:41@) ال الب:

ل بمعنى يقال زلزل ويقال زل لكن المعنى واحد؟ زل بمعنى زل وزلز الشيخ:

زلزل بخالف كبكب وكب، معناهما واحد أو متقارب كذلك كفكف وكف، نعم، 

 إًذا سنقول إن سمسم من الُسم حينئٍذ البد من اتفاق المعنى.

 نستعين باهلل وندخل يف هذا الفصل.

 :قال ابن مالِّ 

 َفْصلع فِ  ِدَ اَ ِة َ ْمَزة اْلَ ْصلِ 

يات، ذكر فيها الكالم على همزة تكلم ابن مالك وعقد هذا الفصل يف خمسة أب

الوصل والمناسبة واضحة بين هذا الفصل والباب، فهو يف الباب تكلم على 

حروف الزيادة، ومن حروف الزيادة يف سألتمونيها الهمزة، وذكر كما سبق 

 موضعين لزيادة الهمزة.

الموضع يف أول الكلمة، بشرط أن يأيت معها ثالثة أصول والموضع الثاين يف 

الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف وقبل األلف ثالثة فأكثر، اآلن سيتكلم على  آخر

 موضٍع آخر من مواضع زيادة الهمزة وهي التي تسمى هبمزة الوصل.

 فلهذا قال: ال 

 َفْصٌل ِفي ِزَياَدِة َهْمَزة اْلَوْصِل

 : و ِ ل يف  َِ ا بياَ 

 .لِْلَ ْصةةةِل َ ْمةةةزع َسةةةابِقع ٍَ َ ْرب ةةةع  938

 

 إٍَِّ إَِيا اْبت ةةةةةةةةِد  بِةةةةةةةةِه َكاْسةةةةةةةةَتْربِت َ ا  
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 .َوْ َ  لِِ ْعةلض َمةاضض اْ َتةَ   َعَلةى 939

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

ا940  َِ  .َوا َْمةةةرِ َواْلَمْصةةةَدِر ِمنْةةةه  َوَكةةة

 

ا   َِ  َأْمةةر  اْلر الَِْةة  َكةةاْخَم َواْمةةِ  َواْن ةة

ةِمْع  .َوفِ  اْس ض اْسةعض اْبةنض 941   اْبةن  ض س 

 

بِةةةةةعْ    َْ  
َض ْأنِْيةةةةة َْ نَةةةةةْين َواْمةةةةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

ْبةةةَدل  942  ا َو   َِ ةةةن  َ ْمةةةز  َأْل َكةةة  .َوَأْ م 

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

هذا الفصل كما قلنا خاٌص هبمزة الوصل، يقال همز الوصل وهمزة الوصل  

ل؟ قيل ألنه يتوصل هبا إلى النطق بمعنى واحد، ولماذا سميت هذه هبمزة الوص

 بالساكن، وقيل ألهنا تسقط يف وصل الكالم أي يف درج الكالم، وقيل غير ذلك.

فإذا أردت أن تأخذ األمر من يذهب ويذهب فعٌل مضارع والمضارع مبدوء 

بحرٍف من أحرف المضارعة وهي أنيت، فاألمر من المضارع يكون بحذف 

 تأخذ األمر من يذهب تحذف الياء.حروف المضارعة إًذا يذهب كيف 

فإذا حذفنا الياء صار أول حرٍف هو حرف الذال وهو حرٌف ساكن، وال ُيبدأ 

بسكن يف اللغة العربية قالوا: فجلبت العرب هذه الهمزة للتمكن من البدء بالساكن 

فقالوا: اذهب، لوال ذلك لم يكن إليها حاجة فلهذا ال تزاد همزة الوصل يف مثل 

 يكون ما بعدها ساكن.ذلك حتى 

يمكن أن تقول ال تزاد حتى يكون أول الفعل ساكنًا أول الفعل يف ذهب الذال، 

ثم يذهب فعل مضارع ثم حذفت حرف المضارعة الياء صار الذال أول حرف 

وهو ساكن، فأتينا بالهمزة، لكن إذا لم يكن أول األمر ساكنًا كقل، ال نحتاج إلى 

بال همزة وصل أو بع أو قم أو صم أو هب أو نم،  همزة الوصل حينئٍذ، نقول قل

إًذا همزة الوصل ال يأيت هبا إال إذا كان ما بعدها ساكن للتمكن من النطق هبذا 

 الساكن يف أول الكالم.

وهمزة الوصل هي همزٌة يف أول الكلمة تثبت يف االبتداء وتسقط يف الوصل، 
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 ولهذا قال ابن مالك:  

 ٍَ َ ْرب ةةةةةع   لِْلَ ْصةةةةةِل َ ْمةةةةةزع َسةةةةةابِقع 

 

 إٍَِّ إَِيا اْبت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِد  بِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهِ   

وقول ابن مالك: )همٌز سابٌق( ماذا يريد بقوله )سابٌق( يريد أن همزة الوصل ال  

تكون إال يف صدر الكلمة يف أول الكلمة بخالف همزة القطع فإهنا تكون يف أول 

 الكلمة ويف حشو الكلمة ويف آخر الكلمة كما سيأيت.

ْك ن يف  َِ الم ااع ا ربعْ اآلْيْ،  ناي أربعْ م ااع ٍ و مزة ال صل ٍ 

 ْك ن في ا  مزة ال صل: 

الفعل المضارع، ال تأيت همزة وصل مع فعٍل مضارع أًيا كان،  الم اع ا ول:

 كان ثالثًيا أم رباعًيا أم خماسًيا.

والعلة يف ذلك واضحة، ألن المضارع كما تعرفون ال بد أن يبدأ بحرف من 

لمضارعة وهي أنيت ليس منها همزة وصل، بل هي همزة قطع للمتكلم حروف ا

فتقول عن نفسك أنا أجلس ونون للمتكلمين نحن نجلس وياء للغائب هو يجلس 

وتاء للمخاطب أنت تجلس أو للغائبة هي تجلس، فلهذا ال يمكن أن تأيت همزة 

 الوصل مع مضارع.

روف سوى أل، إًذا كل التي ال تكون يف همزة الوصل الح :الم اع الراين

 الحروف ال يمكن أن تبدأ هبمزة وصل، سوى أل.

فإذا كان أول الحرف همزة فهي همزة قطع، كــ )إال وأال، وإنا وأنا وإن وأن، 

وإنما( كلها همزات قطع سوى أل التي يف نحو: )الرجل، البيت، القائم( وسيأيت 

 ذكرها يف مواضع همزة الوصل.

تكون فيه همزة الوصل هو الفعل الماضي الثالثي، الذي ال  :الم اع الرالَ

الفعل الماضي الثالثي ال تكون همزته همزة وصل، فإن ُبِدأ هبمزة فهمزته همزة 
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 قطع، كــ )أكل، وأخذ وأمر( ونحو ذلك.

الموضع الرابع من المواضع التي ال تكون يف همزة الوصل، هو الفعل 

رباعًيا مجرًدا أم كان ثالثًيا مزيًدا  الرباعي، كل فعٍل على أربعة أحرف سواء كان

بحرف، فإن همزته ال تكون همزة وصل، إما أنه ال يبدأ هبمزة أصاًل كــ )دحرج 

وبعثر(، فإن ُبدأ هبمزة فهمزته قطع، الرباعي همزته همزة قطع كـــ )أقبل وأكرم 

 وأخرج وأدخل(، ونحو ذلك.

صل، فأين تقع همزة الوصل، إًذا فهذه المواضع األربعة ال تأيت فيها همزة الو

يعني ما مواضع همزة الوصل؟ تتبعها العلماء وذكر ذلك ابن مالك فقال: وهو أي 

 همز الوصل.

 َوْ ةةةةَ  لِِ ْعةةةةلض َمةةةةاضض اْ َتةةةةَ   َعَلةةةةى 

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

ا   َِ  َوا َْمةةةةةةرِ َواْلَمْصةةةةةةَدِر ِمنْةةةةةةه  َوَكةةةةةة

 

اَأْمةةر  اْلر الَِْةة     َِ  َكةةاْخَم َواْمةةِ  َواْن ةة

ةةةِمْع    اْبةةةنض اْبةةةن  ض س 
 َوفِةةة  اْسةةة ض اْسةةةعض

 

بِةةةةةعْ    َْ  
َض ْأنِْيةةةةة َْ نَةةةةةْين َواْمةةةةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

فذكر يف هذه األبيات مواضع همزة الوصل، وهي خمسة مواضع، همزة  

 الوصل تكون يف خمسة مواضع: 

ق اِطلِق انطالًقا، ماضًيا أو أمًرا أو مصدًرا نحو انطل الم اع ا ول الخماس :

اختار اخرت اختياًرا، اِحمر احمر احمراًرا اللفظ واحد بين الماضي واألمر، بسبب 

 تضعيف الم الكلمة.

وقفت عند هذه، انطلق ماضي، األمر منه: انطلق، والمصدر: انطالق، اختار 

واألمر منه اخرت، والمصدر اختيار، احمر احمر وجه فالن، واألمر منه احمر يا 

، اللفظ واحد، والمصدر احمراًرا، هذا الموضع األول خماسي، ماضًيا وأمًرا فالن

 ومصدًرا.
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 (.95:43@) ال الب: 

احمر كم حروفها؟ آخر كالم؟ الهمزة والحاء والميم والراء مشددة،  الشيخ:

 والمشدد عبارة عن حرفين.

ج، السداسي، ماضًيا وأمًرا ومصدًرا مثل استخر الم اع الراين ل مزة ال صل:

واألمر استخرج والمصدر استخراًجا مثل اطمئن واألمر اطمئِن، والمصدر: 

 اطمئناًنا.

مثل إحمار، بمعنى احمر، لكن مبالغة، إحمار البشر، يعني اشتدت حمرته 

واألمر من إحمار: إحمار، والمصد: إحميراًرا بياء، أو احرنجم هذا سداسي 

وضعان الخماسي والسداسي، واألمر احرنِجم والمصدر: إحرنجاًما، هذان الم

 ماضًيا وأمًرا ومصدًرا هذان الموضعان يشملهما قول ابن مالك: 

 َوْ ةةةةَ  لِِ ْعةةةةلض َمةةةةاضض اْ َتةةةةَ   َعَلةةةةى 

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

 ِمنْه   َواْلَمْصَدرِ  َوا َْمرِ  

وهو لفعٍل  إًذا أكثر من أربعة ماذا يعني؟ الخماسي والسداسي قال الماضي

 ماٍض واألمر والمصدر.

األمر من الفعل الثالثي،  الم اع الرالَ من م ااع  مزة ال صل أمر الرالْ :

نحو: اذهب، من ذهب، واجلس من جلس واكتب من كتب، وُيشرتط فيه أن يكون 

ثانيه ساكنا لكي تزاد همزة الوصل، فإن كان ثانيه متحرًكا لم ُيحتاج إلى همزة 

انا يف كل وقل، وبع وهب، وهذا هو قول ابن مالك: الوصل كما ذكر َِ  َأْمر   )َوَك

ا َواْم ِ  َكاْخَم : ثم مثَّل على ذلك بقوله: )اْلر الَِْ ( َِ  (؛َواْن 

ألن األصل  :الم اع الرابع من م ااع  مزة ال صل عشرة أسماُّض مسم عْ

لسداسي يف األسماء أن همزاهتا همزات قطع إال هذه العشرة ومصدر الخماسي وا
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وذكرناها قبل قليل، فهذه األسماء العشرة المسموعة سمعت همزاهتا همزات 

وصٍل وهي: )اسٌم واسٌت وابٌن وابنم، وابنٌة وامرؤ امرأة واثنان واثنتان وأيمن(؛ 

 أيمن التي يف القسم.

 نمر بسرعْ على  َِ ا سماُّ العشرة.

وجمعه أسماء كحمٍل  اسم ما أصله قالوا إن أصله ِسمٌو كِحمل، :ا ول: اس ع 

 وأحمال، سمٍو وأسماء، هذا عند البصريين.

وعند الكوفيين أصله: وسٌم، ُحذفت المه وهي الواو يف سمٍو حذفت الالم 

 وعوض منها همزة الوصل، همزة الوصل ما الذي جلبها يف ابن.

 قالوا: ُحِذفت الواو وهي الالم، وُعِوض عنها هبمزة الوصل.

وهي العجز من الرجل والمرأة، والعجز هي مقعدة  :الكلمْ الرانيْ: اسعع  

اإلنسان التي يقعد عليها، وقد ُيطلق االست على حلقة الدبر من الرجل والمرأة، 

وأما إطالق هذه الكلمة على فرج المرأة فهو على خالف كالم العرب، العرب ال 

يطلق ذلك  تطلق هذه الكلمة على فرج المرأة، وإنما تريد هبا مقعدة اإلنسان، وقد

 على حلقة الدبر.

وكلمة االست أصلها ستٌه، وهي مستعملة وجمعها استاه، سته واستاه، مثل 

جمٌل وأجماٌل ويف هذه الكلمة لغة، أشهرها سٌه، يعني ما الذي ُحِذف من ستٌه 

)إنَّما العين  ِوكاُّ  األصل ستٌه، قالوا سٌه يعني بحذف التاء ويف الحديث المشهور: 

هِ   ني إذا نامت العين انحل وكاء السه.(؛ يعالسَّ

 واللغة الثانية سٌت: بحذف الهاء.

واللغة الثالثة اسٌت: بحذف الهاء ويعوض عنها همزة وصل يف أول كلمة وهي 

أشهر هذه اللغات، ومن استعمالها الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره: 
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  ِْ ياَم ِِ ْل غاِ رض لِ اُّع ِعنَْد اْستِِه َ  َم ال (؛ ومن ذلك ما جاء يف حديث عمرو بن سلمة )لِك 

  المشهور قال:
ِ
 إلى رسوِل اهلل

ِّ
ك  فسِمعوه يقوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص جاء نَفٌر مِن الحي م  : ) ؤ 

رآِنا ك  ق  هم يف ُبردٍة موصولٍة وكان أكَرر  موين َبْيَن أيديهم وأنا ُغالٌم فُكنُْت أُؤمُّ ( فقدَّ

 قالوا ألبي أال ُتغطِّي عنّا اْسَته.فيها فتق فُكنُْت إذا سَجْدُت خَرَجِت اْستي، ف

ويقال كثيًرا خاصًة يف الحروب والمدافعات ودفعه فوقع على استه، أي وقع 

 على مقعدته.

فالن ابن فالن، كلمة  :واٍس  الرالَ من ا سماُّ المسم عْ ب مزة وصل: ابن

ذفت ابن أصلها بنٌو، ومعه أبناء، مثل جمٌل وأجمال، ما الذي حدث يف الكلمة؟ ُح 

 المها، وهو الواو، وُعِوض عنها هبمزة الوصل.

 ما وزن بنٌو فعٌل ما وزن ابن؟ فعٌل، بنٌو وابٌن على وزن فعل.

 وهي كلمة ابن بزيادة الميم للمبالغة. :والكلمْ التاليْ: ابن 

ْع    وهي كلمة ابن مؤنثة بتاء التأنيث. :والكلمْ التاليْ ابن

وهذه الكلمة ال حذف فيها، امرؤ ألن  بمعنى رجل، والكلمْ التاليْ: امرص: 

 الهمزة بعدها ثالثة أحرف.

 فلهذا ال حاجة الدعاء أن يف الكلمة حذف، أو تعويض.

 امرأة: وهو مؤنث امرؤ. :والكلمْ التاليْ أو اٍس  التال 

هذه اثنان همزة الوصل زائدة، واأللف يف  :واٍسمان التاليان: اْنان، واْنتان

هذا للتثنية كم يبقى من حرف؟ حرفان، ما يف كلمة تقبل  اثنان، األلف والنون

التصيف وتكون على حرفين، معنى ذلك أن هناك حرًفا ثالًثا محذوًفا، فلهذا قالوا 

أصل اثنان ثنيان، فالالم ياءه محذوفة، وأصل اثنتان ثانيتان، يعني ثنيان مثل 
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 جمالن، ثانيتان مثل شجرتان.

اء وسكنت الثاء وُعِوض منها همزة الوصل، فحذفت الالم من الكلمة وهي الت

 وقالت العرب: اثنان واثنتان.

والدليل على ذلك أهنم يقولون يف النسب إلى اثنان واثنتان ثانوي فدل ذلك 

 على أن الثاء مفتوحة.

ايمن المستعمل يف القسم، يقال: ايمن اهلل ألخرمنك،  اٍس  ا خير:    ا من:

رد مشتٌق من اليمن وهو الربكة، وهمزته همزة وهذه الكلمة ايمن هو اسٌم مف

وصل، هذا مذهب البصريين، البصريون يرون أن كلمة ايمن التي يف القسم اسٌم 

 مفرد مأخوذة من اليمن وهمزته همزة وصل.

وأما الكوفيون، فقالوا: إن أيمن هذه المستعملة يف القسم جمع يمين، فهمزته 

ال يريد من أيمن أفعل، يمين وأيمن همزته  حينئٍذ همزة قطع، ما جمع يمين؟ أيمن،

همزة قطع إال أن العرب خففت همزة القطع إال همزة الوصل لكثرة االستعمال، 

فهمزته وصل على كل حال، لكن الخالف هل هو كلمة مفردة من األصل، 

 وهمزته همزة وصل؟ أم أنه جمع يمين ثم خففت الهمزة لكثرة االستعمال.

 :  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ةةةِمعْ   اْبةةةنض اْبةةةن  ض س 
 َوفِةةة  اْسةةة ض اْسةةةعض

 

ةةن    بِةةْع َوَاْ م  َْ  
َض ْأنِْيةة َْ نَةةْين َواْمةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

كم ذكر من اسٍم هنا؟ ذكر سبعة أسماء بالنص، اسم واست، وابن، وابنم،  

 واثنين وامرئ، وايمن، سبعة.

بِعْ : )لكنه قال يف آخر البيع َْ  
َض ْأنِْي َْ وامرأة، مؤنثات ابن (؛ يريد ابنة واثنتين َو

 واثنين وامرئ فصارت عشرة، هذا الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل.

الموضع األول خماسي، والثاين السداسي، والثالث أمر الثالثي، والرابع 
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 عشرة أسماء مسموعة. 

: من الحروف همزته همزة وصل، الم اع الخامء و   ا خير: الحر : أل

ا َ وهذا هو قول ابن مالك: ) َِ  (؛ أي أن همزته همزة وصل.ْمز  َأْل َك

فهذه مواضع همزات الوصل وما سواها من الهمزات المتصدرة همزات 

 قطع، هذا بالحصر العلمي.

وهناك قاعدة، هي أقرب ما تكون إلى التعليم، للتفريق بين همزة الوصل 

ثم  وهمزة القطع، وهو أن تدخل على الهمزة حرًفا من الحروف كالواو أو الفاء،

تنطق الكلمة، فإن نطقت الهمزة فهي قطع، نحو: أكرم اكرم، إكرام، كرام، أجلس 

واجلس، وإذا لم تنطق الهمزة فهي همزة وصل، نحو اذهب وأذهبن استخرج 

 وأستخرج، انطالق وإنطالق، الرجل وألرجل، وهكذا.

 فهذه قاعدة تعليمية.

من حصٍر لمواضع  أما القاعدة العلمية الحاصرة فهي ما ذكرناه قبل قليل

 همزات الوصل.

 ثم ختم ابن مالك هذه األبيات بقوله: 

ْبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدل    َو  

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

ويبدل؛ أي همز الوصل، همز الوصل يبدل مًدا يف االستفهام، أي مع  

على دخول همزة االستفهام على همزة  االستفهام أو ُسهل، تكلم هنا 

أدخلت همزة استفهام على همزة وصل فما الحكم حينئٍذ؟ ونقول يف  الوصل، لو

الجواب عن ذلك؟ إذا دخلت همزة االستفهام عبلى همزة الوصل المكسورة أو 

 المضمومة، فإن همزة الوصل ُتحذف وتبقى همزة االستفهام.

إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة فإن 



 

 
e 

g h 

f  383 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

حذف كقولك: استغفرت اهلل، هذا خرب، استفهم بالهمزة؟ تقول: هزة الوصل تُ 

أستغفرت اهلل؟ هبمزة استفهام مقطوعة، وتحذف همزة الوصل حتى يف الكتابة، 

 تكتب همزة مقطوعة ثم سين.

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): -تعالى-أستغفرت اهلل؟ قال 
هم بالهمزة: ؛ وتقول اتخذت فالًنا أًخا، اتخذهتًخا، هذا إخبار استف[6المنافِ ن:]

 .[63ص:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): -تعالى-أتخذته أًخا؟ قال 

-وتقول: اصطفى اهلل الرسل، فإذا استفهمت، تقول: أصطفى اهلل الرسل؟ قال 

؛ وتقول: اضطر زيُد لهذا [153الصافاَ:] (ی ی جئ حئ): -تعالى

األمر، والهمزة هنا مضمومة، فإذا استفهمت ماذا تقول؟ أضطر؛ هبمزة استهام 

وحة طبًعا األصل ُاضطر هذا يف اإلخبار، فإذا استفهمت قلت: اضطر زيٌد لهذا مفت

 فتحذف همزة الوصل المضمومة.

وأما إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل المفتوحة، فإن همزة 

الوصل حينئٍذ ال تحذف، لكي ال يلتبس االستفهام باإلبار، لكون اللفظ واحًدا، 

مثاًل الرجل قائٌم همزة الوصل هنا مفتوحة، الرجل  وهو اللفظ واحد، لو قلت

 قائٌم.

لو أدخلنا همزة االستفهام وحذفنا همزة الوصل، الرجل قائٌم كان اللفظ 

واحًدا فالتبس االستفهام باإلخبار، فلهذا ال تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا 

ا يت: )ُسبقت هبمزة استفهام، إًذا ماذا يكون؟ هو ما ذكره ابن مالك يف الب ْبَدل  َمد  َو  

ل     اٍْستِْ َ اِم َأْو   َس َّ
في ا (؛ همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت هبمزة االستفهام فِ

 وج ان: 

أن تبدل ألًفا وهذا هو األكثر، فتقول: أالرجل عندك؟ أالكتاب مفيٌد؟  ا ول:
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 وتكتب حينئٍذ بألف ممدودة مدة. 

ن بين: يعني بين األلف وبين الهمزة، أن تسهل همزة الوصل بي وال جه الراين: 

تنطق نطًقا خفًفا بين األلف وبين الهمزة، أي أعلى من األلف قلياًل لكن ما تصل 

 إلى تحقيق الهمزة، ويكون ذلك بالقصر، يعني ما يكون النطق بالمد.

ونطق همزة بين بين ال تؤخذ إال بالتلقي البد فيها من التلقي، مثال ذلك: لو 

دك، هذا إخبار، ثم ندخل الهمزة، إن أبدلت ألًفا قلت: ألرجل قلت الرجل عن

عندك؟ وإن سهلت بين بين قلت الرجل عندك؟ ال تأيت هبمزتين محققتين أألرجل 

عندك؟ وال تقلبها ألًفا خالًصا ألرجل عندك؟ وإنما بي بين بين الهمزة واأللف 

ثانية يكتبوهنا همزة تحتاج إلى دربة، فتقول ألرجل عندك، األولى تكتب هبمزة، وال

 وصل.

ب اب مما جاء على التسهيل بين بين قول عمر بن أبي ربيعة: ) الحق إن َ ار  الر 

، وقد قرئ هبذين الوجهين (، فقال الحقأو أنبع  بل أن  قلبِّ  ا ر ْباعدَ

َكَرْ نِ : )-تعالى-اإلبدال والتسهيل يف القراءة السبعية يف قوله  َِّ (، ويف قوله: آل

 (.اآلنَ )

  ": ف ِا    ق ل ابن مالِّ

ْبةةةةةةَدل   ا َو   َِ ةةةةةةن  َ ْمةةةةةةز  َأْل َكةةةةةة  َوَاْ م 

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

فذكر أن اإلبدال ألًفا والتسهيل مع همزة الوصل المفتوحة، وهمزة الوصل  

المفتوحة أين تكون؟ يف موضعين، مع ال، ومع ايمن، وهما اللتان ذكرهما يف هذا 

ت، أي أخر هاتين الكلمتين يف هذا البيت من أجل هذا الحكم، ولذللك قال: البي

 )وايمن( والباب السابق قال: )ويف اسم اسٍت( ثم قال: وتأنيث تبع، ثم قال: 

ن   ا َأْل  َ ْمز   َوَاْ م  َِ ْبَدل   َك  َو  
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أي يبدل همز الوصل المفتوح يف نحو أيمن وأل، فهذا ما تيسر يف شرح أبيات 

 ونتبعه بملحوظتين، تتعلقان هبمزة الوصل. ابن مالك

همزة الوصل تسقط متى؟ عند الوصل والدرج، وأما عند  :الملح ظْ ا ولى

االبتداء هبا، فتنطق، فبأي بحركٍة تنطق عند االبتداء هبا؟ بالفتح أم بالضم، أم 

 بالكسر؟

لعامة يف نكتفي بالقاعدة العامة، وإال فإن يف المسألة تفصيالت كثيرة، القاعدة ا

النطق هبمزة الوصل أن همزة الوصل يجب فتحها مع أل، إذا كانت يف أل ففتحها 

واجب تقول: الرجل، المرأة، وال يجوز فيها الكسر وال الضم، وهمزة الوصل 

يجب أن تضم فيما ثالثه مضموٌم ضم أصلًيا، إذا كان الثالث مضموًما ضًما أصلًيا 

تب واقتل، وكذلك المبني للجهول انطلق فإن همزة الوصل ُتضم وجوًبا نحو أك

واستخرج ذكرنا وجوب الفتح مع أل، ووجوب الضم فيما ثالثه مضموًما ضًما 

 أصلًيا.

ما سوى ذلك أي ما سوى الموضعين السابقين ففيه الكسر إما واجًبا وإما 

جائًزا، إما واجًبا ال يجوز غيره إما جائًزا أي يجوز الكسر ويجوز غيره، إما الفتح 

وإما الضم على تفاصيل كثيرة، نحو انطلق واستخرج، بل انطلق استخرج، اذهب، 

اجلس، انطالق، استخراج، هذه ال يجوز فيها إال الكسر، ومثل ابن، واثنان، فهذه 

 يجوز فيها الكسر راجًحا وغير الكسر مرجوًحا على تفاصيل لم أرى الدخول فيها.

 إذا ابتدأنا هبا.فهذه القاعدة العامة يف حركة همزة الوصل 

إذا نقلت كلمًة مبدوءًة هبمزة وصل، نقلتها إلى العالمية،  :الملح ظْ ا خيرة

يعني جعلتها علًما يعني جعلتها اسًما خاًصا بمسمى، كأن تسمي بمصدٍر مبدوٍء 

هبمزة وصل أو بفعٍل مبدوٍء هبمزة وصل، أو تسمي بأل فما حكم أل حينئٍذ، فما 
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 حكم همزة الوصل؟  

إذا نقلت اسًما مبدوء هبمزة وصل إلى العالمية فإن همزته تبقى همزة  :بال  ا

وصل، كرجل سميته انطالق أو اقتدار، فتقولك جاء اقتداٌر، وأما إذا سميت بفعٍل 

أو حرٍف مبدوء هبمزة وصل، فإن همزة الوصل تنقلب إلى همزة قطع، كرجٍل 

انطلق، أو جاء اذهب أو جاء أٌل سميته بـــ اذهب، أو انطلق، أو بــ أل، فتقول: ذهب 

 وهكذا.

 ومن ذلك تسمية العرب لصحراء بـــ أصمت، صحراء أصمت هبمزة قطع.

وعلى ذلك نعلم أن األسماء المنقولة للعالمية وهي يف األصل مبدوءة هبمزات 

وصل تبقى همزاهتا همزات وصل، كابتسام، وحي االزدهار، ويوم االثنين، تبقى 

 همزاهتا همزات وصل.

ويذكر بعض اإلمالئيين، أن همزة يوم االثنين أو أن همزة ما سمي به من 

األسماء المبدوءة هبمزة وصل أهنا تنقلب إلى همزة قطع، هذا تذكره بعض كتب 

اإلمالء، ولكن هذا مخالف لما اتفق عليه النحويون، ونقلوه عن العرب، 

ه وصاًل إذا تنُِقل فالنحويون نصوا على أن االسم المبدوء هبمزة وصل تبقى همزت

 إلى العالمية، وقد أثبتوا ذلك سماًعا وقياًسا.

فمن السماع الذي نقلوه عن العرب يف ذلك قول سيبويه رها قول سيبويه، قال: 

مصل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مبارًكا فيه، وأتيتك يوم اثنين مبارًكا فيه، 

 جعل اثنين اسًما له معرفة كما تجعله اسًما لرجل.

انتهى كالمه، ومن نصوص النحويين على أن هذا الحكم، قول سيبويه فإذا 

سميت بــ امرٍئ رجاًل أي سميت رجاًل بكلمة امرئ، تركته على حاله ألنك نقلته 

من اسٍم إلى اسم، ولو سميته انطالًقا لم تقطع األلف يعني لم تقلبها إلى همزة 
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 قطع، ألنك نقلت اسًما إلى اسم.

الصيميري يف كتابه التذكرة والتبصرة، وإن سميت بمصدر أو ويف ذلك يقول 

اسٍم مما فيه ألف الوصل نحو استغفار واقتدار وامرٍئ وما شابه ذلك لم تقطع ألف 

 الوصل.

ويف ذلك يقول ابن مالك يف ]الكافية الشافية[ التي هي أصل األلفية، قال: 

يقول أبقي الهمزة وصاًل، )واستبق همز ما قد نقال من غير فعٍل كاقرتاب واعتال( 

فهذا هو السماع وهذا هو نصهم، وأما القياس يف المسألة فقد ذكره النحويون 

ويلخصه كالم ابن مالك إذا يقول: ألن هذا االسم الذي نقل إلى العالمية منقول 

من اسميٍة إلى ماذا؟ إلى اسمية فلم يتطرق له تغيٌر أكثر من التعيين بعد 

والحرف فقد نقال من الفعلية والحرفية إلى االسمية، فلهذا (، أما الفعل 129:28)

 صح أن يتغير.

لم يخالف يف هذه المسألة إال أبو الحسين بن الطراوة وهو من علماء األندلس 

 المعروفين بكثرة الشذوذ ومخالفة النحويين، فأجاز يف مثل ذلك قطع الهمزة.

به، كاقتدار دون  وبعض النحويين يقولون إنما خالف يف المصدر المسمى

االسم المسمى به، كـــ امرٍئ واثنين، وقوله على كل حال مخالٌف لسماع العرب 

 وللقياس الصحيح.

فهذا ما تيسر يف شرح الكالم على همزة الوصل وبذبلك نكون قد انتهينا بحمد 

اهلل من الكالم على باب التصريف، ليبقى لنا بابان يف األلفية وهما باب اإلبدال 

 اإلدغام، نجعلهما يف الدرس القادم، أم نشرحهما؟ وباب 

 هناك سؤال يا إخوان؟

 (.130:50@) ال الب:
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 مبدوء هبمزة قطع ثم دخلت  الشيخ: 
ٌ

كذلك نعم لكن الفرق هنا أن أعجمي

عليه همزة استفهام، يعني من أنه من اجتماع همزيت قطع، واجتماع همزيت قطع 

ة بين بين، لكن يجوز فيها تحقيق الهمزتين، أيًضا فيه لغات، منها أنك تقلب الثاني

يف همزيت القطع يجوز أن تقول مثاًل أكرم زيًدا عمرو، لكن همزة الوصل ال، ال 

 يجوز فيها التحقيق.

 (.131:40@) ال الب:

ألن اإلبدال والتسهيل ال يكون إال يف الهمزة المفتوحة، ال يكون إال  الشيخ:

وصل المفتوحة ال تكون إال يف هذين يف همزة الوصل المفتوحة، وهمزة ال

 الموضعين مع أل وأيمن، ما سوى ذلك، إما أن تضم الهمزة وتكسر.

 (.132:02@) ال الب:

 الما تفتح، ُتكسر انطلق انطلق انطالًقا هذه مكسورة، نعم. الشيخ:

 (.132:16@) ال الب:

 تدخل بالكسر نعم. الشيخ:

 (.132:28@) ال الب:

 مالن، ثنتان.أصلها ثنتان كج الشيخ:

 (.132:39@) ال الب:

ال ثنتان ثم المؤنث ستضع تاء أخرى، األصل ثنيان بالياء، كــ جمالن،  الشيخ:

 ثم المؤنث بالتاء ثانيتان، كــ شجرتان.

 (.133:06@) ال الب:

الهمزة عن الياء المحذوفة التي هي الالم، كما أن الهمزة عوًضا عن  الشيخ:
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سٌم يف ابن ويف اسم، الهمزة بدل عن الالم المحذوفة يف  الالم المحذوفة يف بنٌو أو

 ...اسم ويف ابن ويف

 (.133:39@) ال الب:

عن الياء المحذوفة التي هي الالم، قلنا وزن ابن فعٌل، ألن الوزن يكون  الشيخ:

 لألصل.

ما وزن قال؟ فعل، لماذا قلت فعل؟ ألنك وزنت األصل قول، نعم أما  

إعالل، ما وزن يقول؟ يفعل، قال يقول فعل يفعل، مثل كتب  انقالب الواو ألًفا هذا

 يكتب، ثم حدث إعالل على الكلمة.

 (.134:18@) ال الب:

العوض هو حرف زائد تأيت به ، كيف أصلية العوض غير البدل أصلية؟ الشيخ:

فقط يعني عوض عن هذا المحذوف لكن ليس هو المحذوف انقلب إلى حرف 

 الهمزة يف كساء، هذه انقلبت عن الواو والهمزة يف آخر، هذا يسمى بدل، كما يف

بناء انقلبت عن الياء، أما العوض فهو حرف آخر ُيجلب وغالًبا يكون يف غير مكان 

 المحذوف.

 (.135:18@) ال الب:

هذا ماشي، وأمر الثالثي ماشي، هذا الصحيح، هذا الذي قلناه قلنا  الشيخ:

 نينا الرباعي.الخماسي والسداسي وأمر الثالثي، واستث

 (.136:15@) ال الب:

نحن هنا ذكرنا كل شيء، قلنا الخماسي الماضي واألمر والمصدر،  الشيخ:

ألن الذي ُيصور فيها وجود الهمزة، أما المضارع فقلنا ال يتصور فيه وجود همزة 
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 الوصل، فالخماسي والسداسي متى بما بدأ هبمزة فهي وصل. 

 إن بدأ هبمزة فهي وصل صحيح.واألمر ال يبدأ هبمزة دائًما لكن 

 (.136:45@) ال الب:

 كتابة ماذا همزة الوصل. الشيخ:

 (.136:52@) ال الب:

 تكتب وتنطق يف االبتداء دون الوصل. الشيخ:

 (.137:03@) ال الب:

تكتب همزة لكن بال قطعة، أي بال رأس فقط على هيئة األلف المدية  الشيخ:

وق، همزة الوصل دائًما تكتب هكذا، يعني األلف فقط، بدون همزة ال تحت وال ف

بعضهم ُيفرق بينها وبين همزة القطع يضع فوقها رأسها صاد، هذا تجده يف 

المصحف ويف بعض الكتب التي تشكل تشكياًل كاماًل، يقل رأس صاد مقتطعة من 

 وصل من كلمة وصل، يعني همزة وصل الصاد.

بتداء وتسقط يف النطق، همزة الوصل تكتب على كل حال، لكنها تنطق يف اال

 عندما نصل، طبًعا همزة الوصل تكتب.

 (.138:12@) ال الب:

كيف؟ ال قلنا الهمزة إما قطع وإما وصل، فهمزة القطع هي التي على  الشيخ:

يسموهنا قطعة، رأس عين وكذا، هذه الهمزة قد تكتب على ألف قد تكتب على 

 واو، قد تكتب على ياء، قد تكتب على السطر.

همزة القطع أن همزة الوصل فال تكون إال يف ابتداء الكالم، وتكون على  هذا

 هيئة األلف لكنها همزة ليست ألًفا.



 

 
e 

g h 

f  391 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (.139:05@)  الب:

 هم يسموهنا قطعة، لعلها مأخوذة من العين. الشيخ:

 (.139:22@) ال الب:

مأخوذة من كلمة قطع ما أدري، لكن الصرفيين دائًما يقابلون الهمزة  الشيخ:

لعين، إذا أرادوا أن يوظفوها يقولون مثاًل شيٌء كشيٌع ليبين لك الهمزة تقابلها با

 بالعين، لكن هل هذا رأس همزة القطع مأخوذة من كلمة قطع؟ ما أدري.

 (.140:01@) ال الب:

نجيب عن السؤال هذا أواًل ألننا أجبنا عنه كثيًرا يف عدة مناسبات،  الشيخ:

درون التقديرات، هو إما سماع عن العرب يف كلمة يعني الذي يجعل التصريفين يق

دل على مثل هذه المحذوفات، فإذا قلت مثاًل يف اسٍم جمعتها العرب على ماذا؟ 

على أسماء كيف تجمع اسم على أسماء؟ أسماء معروف أنه جمع للثالثي مثل 

علم أعالم، مثل حمل أحمال، فكيف جمعت على أسماء، الهمزة هذه من أين 

 اء؟ الهمزة من أين جاءت؟جاءت أسم

البد أن تبحث عن تعليل األمر، وإذا قلت أن أسماء كما هي وجمعت على  

أسماء ما صح، لكن لو قلت إن األصل سمٌو ثم ُجمعت على أسماء مثل حمل 

وأحمال صح أن الهمزة هنا هي الواو، والواو قاعدهتا معرفة أن متى ما تضررت 

ماو، كساء كساو، أسماء هي أسماو، ثم بعد ألف انقلبت همزة، مثل سماء س

 انقلبت همزة فصح.

هذا مثاًل، كلمة ابن مثاًل كذلك، ابن جمعها على أبناء، الهمزة هنا من أين 

 
ٌ

جاءت؟ إال أن نقول أصلها بنو، ثم إن العرب عندما نسبوا إلى ابن ما قال ابني

ا إليها، فالنظر يف وإنما قالوا بنوي، بنوي من أين أتوا هبا؟ من األصل بنٌو فنسبو
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السماع من كالم العرب والنظر يف اِطَِراد هذه القواعد هو الذي يجعلنا نصل  

 ونعرف األصول المجهولة.

وهكذا مثاًل فيما قلنا قال، قال أصلها قول، والدليل على ذلك وجود الواو يف 

ن القياس يقول: قلنا إهنا واو، لماذا لم نقل إهنا قول، لماذا قلنا قول يف الماضي؟ أل

يخربنا أن الفعل الماضي ال يكون إال فَعل وفِعل وفُعل ما يف ماضي على فعل يف 

 الصحيح.

فنحمل المعتل على الصحيح، فنقول قول والقاعدة المعروفة يف الصرف أن 

حرف العلة متى ما تحرك وانفتح ما قبله انقلب ألًفا، فأطردت القاعدة على ذلك 

 ارب القياس.وهكذا، وإما لسماع وإما لتض

 السؤال الثالث؟

 (.143:42@) ال الب:

سؤالك عن ماذا؟ اإلبدال والتسهيل، قلنا همزة االستفهام إذا دخلت  الشيخ:

على همزة الوصل المفتوحة، فحينئٍذ ال تحذف، وإنما تبدل ألًفا فتقول يف الكتاب 

 مفيد تدخل همزة االستفهام، ثم تقلب همزة الوصل إلى ألف يعني ألف مدية

فتقول: آلكتاب مفيد، أو أنك ال تقلب همزة الوصل إلى ألف مدية كاملة وإنما 

تقلبها إلى بين بين، يسموهنا همزة بين بين ليست همزة محققة كاملة وال ألف يعني 

 أعلى من األلف وأقل من الهمزة، فهذان الوجهان يف الهمزة المفتوحة.

 آخر سؤال؟

 (.145:00@) ال الب:

 نعم. على خطأ يف قراءايت. يستثبتوا الشيخ:

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الرابع والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

هلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين السابع فسالم ا

عشر من شهر المحرم، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

 .المصطفي 

ونحن يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

عليه رحمة اهلل –بن مالك الرابع والثالثين بعد المائة من دروس شرح األلفية ال

 .-تعالى

سنبدأ بباٍب جديد من أبواب األلفية وهو الباب قبل  -إن شاء اهلل–الليلة 

األخير يف األلفية وهو باب اإلبدال، وما أدراك ما باب اإلبدال هو أهم باٍب يف علم 

التصريف، من أتقنه كان صفًيا، ومن لم يتقنه ال يعد صفًيا، فكل ما يذكر يف علم 

 لصرف، هو تمهيد لهذا الباب.ا

ألن هذا الباب هو الفائدة الكربى يف علم التصريف ينبئك بما حدث يف اللغة 

من تغير، وال يعرف الظاهر من ال يعرف الباطن وال يعرف المعلوم من ال يعرف 
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 المجهول. 

العالم هو الذي يعرف الظاهر والباطن، والمعلوم والمجهول، أما معرفة 

ومات فكٌل يعلمها، فلو أنك حفظت جدول الضرب عن ظهر الظواهر والمعل

غيب ال تعد رياضًيا، حتى تعرف كيفية إخراج المجاهيل يف علم الرياضيات، هذا 

هو العلم الحقيقي يف الرياضيات، يفيدك يف الهندسة ويف بقية العمليات الرياضية، 

 وكذلك يف التصريف.

ن تغير، أما معرفة وجه اللغة فائدته الكربى أن تعرف ماذا حدث يف اللغة م

الظاهر، الذي ُيسمع ويقال هذا كل أحد حتى العامة يعرفون أنه يقال قال، لكن 

 العالم هو الذي يعرف أن أصل قال قول.

فما الذي حدث وما الدليل على أصل )قال( قول، وما الذي حدث حتى 

خل يف باب وصل إلى قال، والقياس يف ذلك وما يستتبع ويرتتب عليه كل ذلك يد

، عقد ما يتعلق باإلبدال يف هذا الباب، ويف خمسة اإلبدال، ابن مالك 

فصول تتبعه، ولم يفعل ذلك ابن مالك إال يف هذا الباب إذ يعقد الباب النحوي يف 

 باب ثم يجعل بعده فصواًل تتبعه.

 فجعل بعد هذا الباب خمسة فصول تتبعه، وكلها يف هذا الباب 

 باب اإلبدال

هذا الباب وما يتبعه من فصول ثمانية وأربعون بيًتا من األلفية، أما  ومجموع

الباب الذي سنبدأ بقراءته فعقده ابن مالك يف واحد وعشرين بيًتا، نبدأ بقراءة ما 

 .-بإذن اهلل تعالى–سنشرحه يف هذه الليلة 

 : وفي ا  ِ ل ابن مالِّ 
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 اإِلْبَدال  

ََ م  ْ 943   َِيةةةا .َأْ ةةر    اٍْبةةةَداِل َ ةةةَدْأ

 

 َفَأْبةةةةةةةِدِل اْلَ ْمةةةةةةةَزَة ِمةةةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةةةا  

ةةةةَر َألِةةةةاض ِدْ ةةةةَد َوفِةةةة  944  ْْ  .آِخةةةةِرا ا

 

 َفاِعةةةةةِل َمةةةةةا أ ِعةةةةةلَّ َعْينِةةةةةا َيا اْقت  ةةةةة   

الِِرةةةا فِةةة  اْلَ اِ ةةةِد 945  َْ  .َواْلَمةةةد  ِدْ ةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةةدِ    ةةةةةَر  فِةةةةة  ِمْرةةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةةِزا   

ةةةةةانِ  َلي نَةةةةةْينِ 946  َْ اَي  َِ  اْكَتنََ ةةةةةا  .َكةةةةة

 

 َمةةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةةا  

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةَز َ ةةا فِْيَمةةا أ ِعةةل  947   .َواْفةةَت

 

ِعةةةةةْل     ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

َل اْلةةةةةةَ اَوْ ِن ر    948   .َواِوا َوَ ْمةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةةد     ةةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةةة  َبةةةةْدُِّ َغْيةةةةرِ ِشةةةةْبِه و 

 فِ

ا اْبةةدِ 949  ةةانَِ  اْلَ ْمةةَزْ ِن ِمةةْن .َوَمةةد  َْ  ْل 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةْب 950  َض ق  ةةَر َاةة   اْو َفةةْت ْْ َِ ا ْ ةةَت  .إِْن   

 

ِلةةةةةةةْب    َِ ةةةةةةةَر َكْسةةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةةاُِّ إِ

ا َوَمةةا   َعةة   951  َِ ةةا َكةة ِِ ْ َل و اْلَكْسةةرِ م   .ي 

 

ةةةةْن لَ    ةةةة   َواِوا َأِصةةةةْر َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك  َْ  ْ ِ ةةةةا َأ

ةةةةا َجةةةةا َوَأصم  952  ِِ ْ َل اَي َ ةةةةاُِّ م  َِ  .َفةةةة

 

انِيةةةةةةِه أمْ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    َوَنْحةةةةةة  

ذكرنا قبل قليل أهمية هذا الباب باب اإلبدال وأنه أهم أبواب الصرف ومن  

يتقنه كون صرفًيا ومن ال يتقنه ال يعد من علماء الصرف، يقال اإلبدال، واإلعالل 

 ثالثة مصطلحات البد أن نعرف معانيها للتقارب بينها.والتعويض، 

اإلبدال واإلعالل والتعويض، أما اإلعالل فهو تغييٌر يحدث يف حروف 

)أوي(، أقصد الهمزة وأحرف العلة األف والواو والياء، أربعة أحرف نجمعها يف 

 قولك )أوي( فاإلعالل تغييٌر يحدث يف حروٍف )أوي( بجعل بعضها مكان بعض.

تغيير قول إلى قال، بقلب الواو يف )قول( ألًفا، ونحو تغيير )بايع( إلى  نحو

بائع، أي بقلب الياء همزًة، ونحو تغيير )ءأمن( إلى ءامن بتغيير الهمزة الثانية ألًفا، 

 هذا هو اإلعالل إًذا فاإلعالل يختص بأربعة أحرف، وهي )أوي(.

بجعل بعضها مكان وأا اإلبدال: تغييٌر يحدث يف حروف )أوي( وغيرها 

بعض، والتغيير الذي يحدث يف حروف )أوي( سبق، ويف غير هذه الحروف كتغيير 
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)اسطرب( اصطرب بقلب التاء طاًء وبتغيير )استهر( ازدهر بقلب التاء دااًل، كل هذه  

 ستأيت تفاصيلها فيما بعد.

إًذا فاإلبدال بتغيير يحدث يف حروف )أوي( ويف غيرها، من ذلك نعرف 

ة بين اإلعالل واإلبدال، ماذا بينهما يا إخوان عموٌم وخصوص مطلق، أو العالق

وجه مطلق بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إعالل إبدال والعكس، هذا هو 

المشهور يف تعريف اإلعالل وتعريف اإلبدال، وقال بعض علماء الصرف اإلعالل 

 تغييٌر خاٌص بحروف أوي.

ي، فمعنى ذلك أن ال عالقة بينهما أي واإلبدال تغييٌر خاٌص بغير حروف أو

يتفقان يف كوهنما تغييرين لكن يختلفان يف الحروف، والمشهور كما قلنا هو 

 هذا الباب باب اإلبدال. التعريف األول ولذا سمى ابن مالك 

ونجده يف هذا الباب ذكر التغييرات التي تصيب )أوي( وسيذكر يف الفصول 

 ير حروف أوي.التابعة التغييرات التي تصيب غ

 مصطلٌح ثالث ما هو؟ التعويض هو 
َّ

هذا ما يتعلق باإلعالل واإلبدال، بقي

وضع حرٍف عوًضا عن حرف آخر، أن تجعل حرًفا عوًضا عن حرٍف آخر مطلًقا، 

يعني سواء أكان العوض يف مكان المعوض منه يف نفس المكان، نحو سنة، هذه 

 فون زائدة، فبقيت الكلمة على حرفين.حرفان وتاء التأنيث، وتاء التأنيث كما تعر

إًذا ال شك أن هناك حرًفا ثالًثا محذوًفا، فإذا عدنا إلى الجمع سنوات، عرفنا أن 

المحذوف هو الم الكلمة وهو الواو، سنوات، ُحِذفت الواو وهي الم الكلمة 

يف وُعِوض عنها بالتاء، والتاء جاءت مكان الالم، إًذا فالعوض وهو تاء التأنيث جاء 

 مكان المعوض عنه وهو الم الكلمة أم كان العوض يف غير مكان المعوض منه.

مثال ذلك: عدة، يقولون وعد يعد وعًدا وعدة، عدة أصلها ِوعٌد حذفت الواو  
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فانتقلت كسرهتا إلى العين وعِوض عن الواو المحذوفة بتاء التأنيث لكن عوض 

 يف غير مكاهنا فقيل عدٌة.عنها بتاء التأنيث يف مكاهنا أو يف مكاٍن آخر؟ 

وكذلك ابٌن أصلها بنٌو بداللة الجمع على أبناء، وإذا كان األصل بنٌو، ثم قلنا 

ابٌن معنى ذلك أن الواو يف بنٌو وهي الم الكلمة ُحِذفت، وعوض عنها هبمزة 

الوصل يف غير مكاهنا، كل ذلك يسمى تعويًضا، ويتبين من ذلك أن التعويض أعم 

 ثم أعمِّ اإلعالل. من اإلبدال، ومن

فبين التعويض واإلبدال عموم وخصوص مطلق، وكل إبداٍل تعويض 

والعكس، فعرفنا من ذلك أن أعم هذه المصطلحات التعويض، وبعدها اإلبدال 

وأخصها وأضيقها اإلعالل، فلذلك لو قيل لك مثاًل ابٌن ما هذه الهمزة يف ابٍن؟ ما 

ول عوض عن الواو المحذوفة، إذا أدرت تقول بدٌل من الالم المحذوفة، وإنما تق

 المصطلح العلمي.

وقد تجد من المتقدمين من يقول بدل، يريد المعنى اللغوي مطلق المعنى 

اللغوي وليس المعنى الصريف االصطالحي النحوي، لكن مثاًل يف كتب العلم، يف 

البحوث المتخصصة، البد من االلتزام بمثل هذه المصطلحات، هذا عوض تقول 

 ض أو تعويض، ألنه يف غير مكانه.عو

فإذا علمنا ذلك نبدأ بالدخول إلى موضوعنا وهو: اإلبدال، البد أن نقدم له 

  :أن اإلبدال ن عان، اإلبدال عم ِما ن عانبمقدمة نذكر فيها 

إبدال إدغاٍم، تغيير يحدث يف الحروف بسبب اإلدغام، وهذا اإلبدال  :ا ول

رف الذي ال يكون فيه إدغام؟ األلف سوى يحدث يف كل الحروف سوى ما الح

 األلف لمالزمته السكون فيدغم يف ألٍف أخرى.

نحو: من رهبم، فإذا وصلت تقول: من رهبم، معنى ذلك أنك أبدلت النون راًء 
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ن رهبم هذا إبدال ولكنه إبدال إدغام، وهذا يحدث يف كل الحروف وليس هو  

 -إن شاء اهلل–كر يف باب اإلدغام، وسيأيت اإلبدال الذي نريده يف هذا الباب وإنما ُيذ

 وهو آخر باب من أبواب األلفية.

من اإلبدال هو إبداٌل لغير إدغام، اإلبدال الذي يكون لسبٍب آخر  والن   الراين:

غير اإلدغام، وهذا اإلبدال ثالثة أقسام، اإلبدال الذي يكون بسبٍب غير اإلدغام 

 ثالثة أقسام: 

القياسي المطرد، إبدال قياسي مطرد، ما عنى قياسي اإلبدال  الِس  ا ول:

مطرد؟ يعني أن تركه يوقع يف الخطأ أو يف مخالفة األكثر األفصح، وهو الذي يتكلم 

عليه الصرفيون يف هذا الباب، وسيأيت، إًذا الذي يعنينا يف هذا الباب هو اإلبدال 

مخالفة األكثر  القياسي المطرد يعني الواجب الذي يوقع تركه يف الخطأ أو يف

 واألفصح.

اإلبدال القليل وهو ما جاء يف بعض لغيات العرب،  والن   الراين من اإلبدال:

يف بعض لغيات العرب جاء إبدال اختص هبذه اللغية هبذه القبيلة قبائل معينة، 

وليس مطرًدا يف اللغة، فهذا إبداٌل قليل، له أمثلة كعجعجة قضاعة، وهي إبدالهم 

جيًما، فيقولون يف علي علج، ومن ذلك قول شاعرهم: )خالع ويف  الياء المشددة

وأبو عليج المطعمان اللحم بالعشج(؛ يريد علي وعشي، فهذا إلبدال ال يطرد وال 

 يصح أن تقول به اآلن على لغة جمهور العرب.

ومن هذا اإلبدال القليل الخاص ببعض لغات العرب عنعنة ربيعة، وهي 

كقولهم: )ظننت عنك ذاهب( يريدون )ظننت أنك ذاهٌب(، إبدالهم الهمزة عينًا، 

ومن ذلك كشكشة تميم، وهي إبدال كاف المؤنث المتطرفة شينًا أو إبدالها حرًفا 

بين الشين والكاف، كقولهم يف السالم عليِك للمرأة )السالم عليش( أو )السالم 

 عليج(، وجاء يف قراءة شاذة: )قد جعل ربشي تحتشي شرًيا(.
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اإلبدال القليل الخاص ببعض لغيات العرب كسكسة ربيعة، وغيرهم  ومن هذا

كهوازن، وهي إبدالهم كاف المؤنث المتطرفة سينًا، أو إبدالهم إياها حرًفا بين 

السين والكاف، كقولهم يف السالم عليِك للمرأة: )السالم علس، أو السالم 

 عليتس( فهذه إبداالٌت خاصة هبذه اللغيات ال تطرد.

 (.22:39@)  الب:

 نعم ربيعة كانوا يف نجد. الشيخ:

 (.22:50@)  الب:

 ما يدل يف ذلك ماذا؟ القاف؟  الشيخ:

 (.22:56@)  الب:

المصريين هذه كلها لغيات أضعف من هذه ألن الحروف على  الشيخ:

مستويات يف العربية كما ذكر سيبويه يف الكتاب، فهناك الحروف المستحسنة وهي 

سعة والعشرون، وهناك الحروف الحسنة كالنون الساكنة، الحروف المعروفة الت

التي تأيت يف اإلخفاء مثاًل وكاأللف بين بين، والهمزة بين بين، وكاأللف الممالة، 

 وهذه جاءت يف القراءات ويف كالم العرب الفصيح.

وبعدها تأيت حروٌف رديئة من الحروف الرديئة قلب الجيم كيًما كقولهم يف 

ك قلب القاف كاًفا كقولهم يف القوم كوم، فهذه أحرف رديئة، جمل كمل، ومن ذل

وفيها الضاد الضعيفة، يعني حروف ذكروها بأهنا حروف رديئة جاءت عن بعض 

العرب غير الموثوق بفصاحتهم، ومع ذلك سجلها هؤالء اللغويون، لشدة 

ئة أمانتهم، لكن ال ينبغي إال األخذ بالحروف المستحسنة، والحسنة، وأما الردي

 فإهنا تذكر للدراسة ونحو ذلك.

لكن ما ينبغي أن ُتنشر ويتعامل معها على أهنا من الحروف الفصيحة 
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الصحيحة ونحو ذلك، هذا النوع الثاين من اإلبدال وهو اإلبدال القليل الخاص  

 ببعض اللغيات.

المسموع يف كلماٍت معينة أي ليس  الن   الرالَ من اإلبدال    اإلبدال الشاي:

ا مقيًسا وليس خاًصا بلغيات معينة، وإنما ُسِمع بكلمات معينة، جاء مثاًل يف مطردً 

شعر أو يف مثل كلمة معينة ُقلِب فيها حرف إلى حرٍف آخر، فيسمى هذا اإلبدال 

 إبدااًل شاًذا من ذلك قول العرب يف أصيالل أصيالن.

أصيالل تصغير أصيل، والقياس يف أصيالل، وجاؤء عن العرب قولهم 

يالن بمعنى أصيالل، قال الشاعر: )َوَقْفُت فيها ُأَصْيالنًا ُأَسائِلها َأْعَيْت َجوابًا أص

بع من َأَحِد(، لمن هذا البيت؟ للنابغة الذبياين، ومن ذلك قولهم:  َوَما يف الرَّ

إلطجع، يريد اضطجع، فأبدال الطاء األولى الًما جاء ذلك يف قول الراجز: )لما 

مال إلى أرطاة حّقف فالطّجع(، وكان القياس أن يقول  رأى أن الذعة وال شبع

 فاضطجع.

هي يف األصل ضاًدا ثم لك أن تقلبها طاًء فتدغم ماشي، أما قلبها إلى الالم هذا 

الشاذ، فنعم ينبغي أن نقول قلب الضاد وهي األصل، قلب األصل ضاًدا ألن 

 تركت هذه المرحلة هم يذكروهنا وأنا أقول تركتها.

بعد ذلك كله عرفنا أن الذي يتكلم عليه الصرفيون يف هذا الباب هو  قلنا إًذا

هذا الباب ببيان أحرف هذا  اإلبدال القياسي المطرد، فلهذا بدأ ابن مالك 

 فِال:اإلبدال، ذكر األحرف التي يقع فيها هذا اإلبدال القياسي المطرد 

ََ  اٍْبَدالِ  َأْ ر     ْ  َِيا َ َدْأ  م 

بحروف )أوي( إًذا فحروف اإلعالل )أوي( أما اإلبدال سبق اإلعالل خاٌص 

فأوسع، يشمل كل الحروف العربية؟ ال بالتتبع واالستقصاء وجد الصرفيون أن 
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 اإلبدال يف غير حروف أوي إنما يأيت يف حروٍف معينة.

جمعوها مع حروف أوي فصار المجموع تسعة أحرف، جمع ابن مالك يف 

ََ قوله: ) ْ  َِيا َ َدْأ هي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء (؛ وم 

 والياء واأللف، كما رأيتم حروف أوي مع بقية األحرف يكون المجموع تسعة.

ََ قوله: ) ْ  َِيا(؛ أي سكنت، )َ َدْأ (؛ اسم فاعل من وطئت الفراش إذا م 

 جعلته ممهًدا لينًا مستوًيا إال أنه سهل الهمزة فقال موطًيا.

دال يكون يف حروف)أوي( وسمى اإلعالل ويكون يف غير حروف إًذا اإلب

أوي، اإلبدال الذي يف غير حروف أوي سيذكره ابن مالك يف الفصول القادمة ليس 

 يف هذا الباب، سيذكره يف بعض الفصول الخمسة التي ستأيت.

وأما اإلبدال الذي يف حروف )أوي( فسيذكره ابن مالك يف هذا الباب الذي 

بيًتا، إًذا اإلبدال الذي يف حروف )أوي( سيذكره ابن مالك يف  21لنا يف عقده كما ق

 هذا الباب ويف بعض الفصول القادمة، ألنه ال شك أنه األكثر واألوسع.

إًذا عرفنا اآلن أن اإلبدال يكون يف حروف )أوي( وهو األكثر ويسمى 

 اإلعالل، اإلعالل، إًذا نريد أنن نحصر يف اإلعالل، اآلن نريد أن ننحصر يف

اإلعالل تغييٌر يقع يف حروف أوي، يف الهمزة واأللف والواو والياء فإذا وصلنا إلى 

 هذه المرحلة، ينبغي أن نعرف الدرس طبًعا اليوم دسم شوية.

يعني البد من مراجعته يا إخوان، بعد الدرس البد من مراجعته، ألن فيه 

مرة بعد مرة، لكن اآلن نريد أن معلومات ال يمكن أن تفهم بسرعة، البد من إعادته 

 نشرحها فقط شرًحا وعليكم أن تراجعوها فيما بعد.

 (.31:58@)  الب:

هدأت موطًئا يعني ما معنى عبارة هدأت موطًئا؟ هدأت معناها  الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  402 
 شرح ألفية ابن مالك

سكنت، موطًئا معناها يعني مهدت المكان، هدأت حال كونك ممهًدا لهذا  

 المكان، هدأت موطًئا.

 إلى أننا سنتكلم على اإلعالل.إًذا وصلنا اآلن 

 (.32:30@)  الب:

 هدأت موطًيا لكنه سهل الهمزة. الشيخ:

 (.32:37@)  الب:

 من أوطى يعني، التسهيل األول واجب. الشيخ:

 (.32:56@)  الب:

جيد اإلعالل األول واجب والثاين جائز، ال نريد أن  -ما شاء اهلل- الشيخ:

رتبناه، ألن نعلم أن بعض الشباب اآلن ال  نتوسع يف هذه األور دعونا نسير بما

يدري ماذا أشرت إليه وأنا ال أريد أن أشرحه لكي ال أدخل يف أمور تشوش عليهم، 

 إذا وصلناها سنضرب المثال يف نحو ذلك.

إًذا وصلنا اآلن إلى ماذا؟ إلى أننا سنتكلم على اإلعالل والذي يقع يف حروف 

اإلبدال إنما يكون يف حروف )أوي( يعني  )أوي( طبًعا هو أكثر اإلبدال، أكثر

اإلعالل، فإذا وصلنا إلى ذلك اعلم أن اإلعالل الوقع يف أحرف )أوي( يكون على 

 ثالثة أنواع: 

 : له ْالْْ أن ا طبًعا اإلعالل ال يكون إال يف حرف )أوي( 

اإلعالل بالقلب، اإلعالل بالقلب ال ليس هذا القلب وإنما  :الن   ا ول

بالقلب، نعم نحو قلب )دعو إلى دعا( بقلب الواو ألًفا، وقلب )رضو اإلعالل 

( بقلب الواو ياًء، وكقلب )مايل إلى مائل( بقلب الياء همزة.
َّ

 وإلى رضي



 

 
e 

g h 

f  403 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هذا كله من القلب وستأيت هذه األمثلة كلها عندما نتكلم على اإلعالل 

 بالتفصيل.

، يعني بنقل الحركة من هو اإلعالل بالنقل والتسكين :الن   الراين من اإلعالل

الحرف وتسكين هذا الحرف، حرف عليه حركة، ننقل هذه الحركة فإذا نقلنا 

الحركة عنه ماذا يكون؟ ساكنًا ألن السكون خلو الحرف من الحركات، نحو: 

م إلى يقوم.  تغيير يقوُّ

م كيف  م والعرب إنما تقول: يقوم، يقوُم هذا إعالل حدث ليقوُّ األصل يقوُّ

م مثل يكتُّب، الواو عليها ضمة حدث هذا ا م الواو عليها ضمة، يقوُّ إلعالل؟ يقوُّ

م نقلنا الضمة إلى المكان قبلها فسكنت، فقيل  نقلنا الضمة إلى الساكن قبلها يقوُّ

 يقوم.

إعالٌل بالنقل والتسكين، ومن ذلك تغيير يبِّيع إلى يبيع، يبيِّع مثل يجلس، 

إعالل، لكن يبيِّع ال هذه حرف  يجلس صحيحة حروف صحيحة، ما حدث فيها

علة وقعت عليها كسرة فاعتلت، اعتلت بماذا؟ بالنقل والتسكين، نقلنا الكسرة من 

 الياء يبيِّع إلى الساكن قبلها فسكنت الياء فقيل يبيع.

اإلعالل بالحذف نحو حذف الواو يف يعد، مضارع  :الن   الرالَ من اإلعالل

وعد، مثل ضرب، والمضارع تقول ضرب وعد، الماضي وعد، واو وعين ودال 

يضرُب، إًذا فالقياس واألصل وعد يوعد، إال أن العرب ال تقول يوعد وإنما 

 تحذف الواو فتقول يعد، اإلعالل هنا حدث بماذا؟ بالحذف، إعالٌل بالحذف.

وسيأيت الكالم عليه وسببه إلى آخره، ومن اإلعالل بالحذف: حذف الواو يف 

م، لم يقم، ما األصل يف : لم يقم، األصل القريب لم يقوم، واألصل األول لم يقوُّ

م، صار يف إعالل بالحذف والنقل والتسكين، يقوم، الواو  عرفنا أن األصل يقوُّ
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سكنت يقْوم ثم دخلها الجازم، الجازم سكن الحرف األخير الميم، والواو ساكنة  

 إعالٌل بالحذف. فحذفت الواو اللتقاء الساكنين، لم يقم، إعالٌل بالحذف، هذا

يف األلفية اإلعالل بالنقل والتسكين هذا النوع  وسوف يذكر ابن مالك 

 الثاين يف فصٍل قام، وسيذكر اإلعالل بالحذف يف فصٍل آخر.

 اإلعالل بالقلب سيذكره يف هذا الباب، إًذا هذا الباب سيكون خاًصا 
َّ

بقي

 ْالْْ أن ا عالل باإلعالل ليس باإلبدال فقط اإلعالل يف حروف )أوي( اإل

 بالحذف، والنقل، والقلب.

هذا الباب خاص باإلعالل بالقلب، هذا الباب خاٌص باإلعالل بالقلب، 

اإلعالل عرفنا أنه يكون يف أربعة أحرٍف فقط وهي )أوي( الصور المحتملة 

إلعاللها كم؟ الهمزة واأللف والواو والياء أوي حروف العلة والهمزة، أربعة 

 أحرف.

أن تذكر كل األوجه المحتملة عقاًل لهذه األربعة كم؟ ثنتا عشر  لو أردت

صورة، ألن األحرف أربعة، الهمزة واأللف والواو والياء، هذه أربعة اآلن، ُيحتمل 

 أن تنقلب إلى األلف أو الواو أو الياء ثالثة احتماالت.

ى واأللف ُيحتمل فيها هذه ثالثة أوجه فقط ليس أربعة ثالثة، إما تنقلب إل

همزة أو واو أو ياء، والوا ُيحتمل أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو ياء، والياء ُيحتمل 

أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو واو، إًذا أربعة يف ثالثة النتيجة ثنتا عشرة صورة، كل 

 ألهنا حادثة أي واقعة يف اللغة. هذه الصور سيذكرها ابن مالك 

ذكر أكثرها يف هذا الباب وسيذكر بعضها لكن لن يذكرها كلها يف هذا الباب سي

 يف الفصول التابعة لها.

سوف نشرح أبيات هذا الباب على ترتيب ابن  -إن شاء اهلل تعالى-ونحن 
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فإذا انتهينا من شرحها سنعود ونلخص مواضع القلب يف كل حرف،  مالك 

كن اآلن الهمزة ذكر لها كذا وكذا موضًعا األلف ذكر له كذا وكذا موضًعا وهكذا، ل

يف هذا الباب، قبل أن نبدأ بشرح  نريد أن نذكر أو أن نشرح أبيات ابن مالك 

 األبيات إن كان هناك من سؤل أو نشرع يف الشرح.

 (.42:58@)  الب:

هو المراد اإلدغام المحتمل ليس كل حرٍف يدغمان، وإنما يدغمان  الشيخ:

 ن.بشروط، إال أن اإلدغام قد يقع بين أي حرفين متماثلي

يعني مثاًل ال يمكن أن يقع اإلدغام بين ميم وميم، بين دال ودال بين قاف 

وقاف، بين كل األحرف قد يقع، إذا وقع حرفين مثلين األول ساكن فاإلدغام 

ممكن بينهما إال األلف فاأللف ال يمكن أن تأيت يف اللغة ألفان متجاورتين ألهنما 

 ساكنان وال يجتمع ساكنان، هذا المراد.

 (.44:00@) لب: ا

كل باب اإلعالل البد له من علة، ألنه تغيير، والتغيير خروٌج عن  الشيخ:

األصل، وكل خروج عن األصل البد له من سبب، طبًعا السبب األصلي لغة 

العرب، أن العرب تكلموا هكذا، لكن نحن نعلل بتعليالت إما صوتية مثاًل أو 

 تعليالت صرفية أو تعليالت محتملة وهكذا.

 (.44:42@) الب: 

لكيال تبقى الكلمة على حرفين، ألن المعرب ال يقع على أقل من ثالثة  الشيخ:

 أحرف.

 (.45:03@)  الب:



 

 
e 

g h 

f  406 
 شرح ألفية ابن مالك

هذا سبب قد يأيت على حرفين، قد يحذفون بال تعويض، مثل يد ودم،  الشيخ: 

هذا بال تعويض، وحذفوا بتعويض، فإذا عوضوا قلنا ألهنم يكرهون أن تبقى 

من ثالثة أحرف، فهي فقط مجرد تعليالت، بعض التعليالت  الكلمة على أقل

تعرفون أهنا على ثالثة أنواع، يف تعليالت أولية وهي قطعية كالتعليل بالتقاء 

الساكنين، ويف تعليالت ثانوية أي ظاهرة وقوية، ويف التعليالت يف أقرب إلى 

لخليل ابن التخيالت ونحو ذلك، ليس خفية وإنما هي مجرد تعليالت، كما قال ا

عندما ُسئِل عن هذه التعليالت قال: نحن كرجٍل دخل  أحمد الفراهيدي 

إلى بيت وقد صحت عنجه حكمة الباين أي دخلت إلى منزل إلى بيت وأنت تعرف 

أن هذا البيت صممه مهندس عارف بدقائق الهندسة أي فاهم، فتقول جعل الباب 

سبب وجعل الغرفة كبيرة لهذا هنا لهذا لسبب، وتقول جعل النافذة هنا لهذا ال

 السبب، وجعل الغرفة صغيرة لهذا السبب.

فإن وافق أعني ما قلنا المراد فهذا الذي طلبنا، وإن لم يوافق ما قلناه المراد فإن 

الحكم ال يتغير، نعم فطبًعا التعليالت ال شك أهنا تختلف، وال شك تعليالت 

 الفقهاء وكل العلوم، يف تعليالت قطعية.

ما تقول مثاًل أكِرِم الرجل لماذا حركت الميم وهي ساكنة يف أكرْم، أنت ل

اعتقاد ساكنة ال شك أن تعليل قطعي، نعم قطعي ألنه ما يمكن تسكن، ويف 

تعليالت قوية جًدا بحيث تكون شبه واضحة وشبه مضطردة لكنها ال تصل إلى 

قشني فيها، القطعيات، ويف تعليالت ضعيفة يعني فقط تقال وال تناقش، ال تنا

 مجرد تعليل، وهكذا.

 (.47:41@)  الب:

قلنا اإلعالل يف حروف )أوي( واإلبدال يف )أوي( وغيرها يف هدأت  الشيخ:

موطًئا والتعويض مطلق، والتعويض عن حرٍف محذوف بحرٍف آخر، سواًء يف 
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 )أوي( أو هدأت موطًيا، أو يف المكان نفسه أو يف مكان آخر.

 (.48:27@)  الب:

نعم ال شك اللغيات عند العرب يف هذه اللغة بالذات، نقول هذه لغة  الشيخ:

القوم، لكن عند جمهور العرب تكون مستقبحة، ال يستعملوهنا بقية العرب ال 

يستعملوهنا وإنما تستعملها قبيلة معينة، أو قبائل قليلة، لكن نحن اآلن الواجب 

تقيم لهم اللغة وال على العرب اآلن أن يأخذوا بلغة جمهور العرب، لكي تس

يأخذوا هبذه اللغيات إال يف مجالين: األول يف دراستها والثاين من كان من أهل هذه 

 اللغة، لو قال أنا من أهل هذه اللغة فله أن يتكلم هبا.

لكن عربي ليس من أهل هذه اللغة ثم يتكلم هبا، هذا ال ينبغ، أواًل ألنه خالف 

 لغة جمهور العرب.

 نه ليس من أهل هذه اللغة أيًضا.واألمر الثاين: أ

 (.49:55@)  الب:

 ال هي ُتدرس فقط، لكتن ما ُتنشر. الشيخ:

 (.50:03@)  الب:

مستقبحة إن كانت على المجال العام، يف مجال الكالم العام مستقبحة  الشيخ:

أما عند القبيلة التي تتكلم هبا هذه لغتها أصاًل كلغة آكلون الرباغيث، لغة آكلون 

يث ما يتكلم هبا جمهور العرب وإنما يتكلم هبا قبائل قليلة يف الجنوب، فهذه الرباغ

القبائل هذه لغٌة تتكلم هبا ما تستقبح عندها ولو جاء عنها شعر مثاًل ما نقول هذا 

خطأ أو قبيح هذا لغتهم، لكن لو أتى أٍت اآلن يتكلم هبا قلنا أخطأت، ألن الواجب 

 .عليك أن تتكلم بلغة جمهور العرب
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 إال لسبب إما لتعليم أو ألنك من أهل هذه اللغة. 

 (.51:11@)  الب:

هما ال يعربون باالستقباح هنا وإنما يعربون بالقلة يقولون هذه لغات  الشيخ:

قليلة، فال ُيحكم عليها بالقبح يف هذا السياق، وإنما يحكم عليها بالقبح لو جعلت 

 على مستوى اللغة الفصيحة على العامة.

 

¹ 
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﷽ 
 

كان عندك سؤال، قلنا اللغيات ال ُيحكم عليها بالقبح مطلًقا وإنما يحكمون 

عليها بالقلة، وإنما القبح يأيت لو ُجعلت كاللغات الفصيحة يف االنتشار 

 واالستعمال.

 (.52:18@)  الب:

هذا الذي ذكرت، أنا بالنسبة إلى لغة آكلوين الرباغيث ال يثبت أهنا  الشيخ:

و يف حديث، وإنما ما جاء من ذلك على اآليات يف اآليات فهو من وردت يف آية أ

 ؛[71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ)إبدال الظاهر من المضمر، نحو: 

 فكثيٌر بدل من الواو، ألنه تقدم ذكر له.

؛ ال يقال أنه من لغة آكلون [71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ ٺ)نقول: 

للضمير، وهؤالء تقدم ذكرهم ثم الرباغيث، ألن لغة آكلوين الرباغيث ال يتقدم ذكر 

؛الذين ذكر من قبل، ثم قال كثير منهم [71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ)قال عنه 

فيكون بداًل وال إشكال يف إبدال الظاهر من الضمير، كأن تقول الطالب مثاًل 

اجتهدوا يف دروسهم، وقد اجتهدوا الطالب كلهم ال إشكال يف ذلك، وإنما 

تهد الطالب كلهم، دون أن يتقدم لهم ذكر فيكون اإلشكال يف ن تبدأ وتقول اج

 على هذه اللغة.

وكذلك الحديث )يتعقبون فيكم( هذا كما قال ابن حجر وغيره من تغيير 
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؛ فيكون هذا من »إن هلل مال كْ  تعاقب ن فيك «الرواة فقد جاء يف بعض األحاديث:  

 هذا.

 (.54:21@)  الب:

هبذا اللفظ ال يثبت، ولو ثبت ال  هذا الحديث ال يثبت، هذا الحديث الشيخ:

كان يتكلم بلغات العرب ال إشكال إن كان  إشكال يف أن النبي 

 يتكلم بلغاهتم.

 (.54:43@)  الب:

نعم أنتم أدخلتمونا يف مجاٍل آخر، نعم القرآن العظيم على التحقيق يف  الشيخ:

يأيت على  المسألة أنت أغلبه جاء على لغة قريش، وقد يأيت على لغات أخرى، قد

على لغة إلزام  ؛[63 ه:] (وئ وئ ۇئ)لغات أخرى، فلهذا تجد من ُيخرج 

المثنى األلف، لكن هم يقولون ال يتفق القراء على لغة قليلة، قد تأيت بعض 

الراءات على لغاٍت قليلة ال إشكال يف ذلك، ما دامت لغة صحيحة، ال إشكال يف 

ِرج عليها شيًئا من القرآن أن تكون يف ذلك، لكن ال يعني أن هذه اللغة القليلة لو ُخ 

 مستوى الفصيحة العامة جمهور العوام.

وهذا هو العدل أن تجعل القليل قلياًل وأن تجعل الكثير كثيًرا أال تخطأ القليل 

 وأال هتضم الكثير فتقول إنه كالقليل، وإنما تعطي كل ذي حٍق حقه.

بدأ يف شرح األبيات التي ذكرها نبدأ يف األبيات وبقي سؤال، إًذا نستعين باهلل ون

 يف أول هذا الباب باب اإلبدال. ابن مالك 

( وموطًيا فيها إبداٌل واحد،  دأَ م  ِيافبعد أن ذكر أحرف اإلبدال التسعة )

الهمزة األخيرة موطًئا أما الواو فهي أصل من وطأ، فليس فيها إبدال، بعد أن ذكر 

 شرحنا قبل قليل.( كما  دأَ م  ِياهذه الـحرف يف قوله )
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 بدأ بِكر م ااع اإلبدال واإلعالل فِال: 

 َوَ ا َواوض   ِمنْ   اْلَ ْمَزةَ   َفَأْبِدلِ 

ةةةةةةَر َألِةةةةةةاض ِدْ ةةةةةةَد َوفِةةةةةة  ْْ  آِخةةةةةةِرا ا

 

 َفاِعةةةةةِل َمةةةةةا أ ِعةةةةةلَّ َعْينِةةةةةا َيا اْقت  ةةةةة   

ذكر هنا موضعين لقلب الواو والياء همزة، الموضع األول: إذا تطرفتا بعد  

 إذا وقعت يف آخر كلمة وقبلها ألٌف زائدة، وهذا هو قوله:ألٍف زائدة، 

 َوَ ا َواوض  ِمنْ  اْلَ ْمَزةَ  َفَأْبِدلِ 

ْْرَ  آِخِرا  ِدْ َد  َألِاض  ا

 آخًرا يعني متطرفة، إثر ألف زيد؛ أي قبلها ألٌف زائدة.

الفعل سما يسمو، المه واو سما يسمون، هاتوا فعال من سما  مرال يلِّ:

اجعل الكلمة على وزن فعال، ماذا تقولون؟ سماٌء وكان  يسمو؟ ماذا تقولون،

األصل سماٌو ألن من سما يسمو واو، سماٌو الواو تطرفت إثر ألٍف زائدة فقلبت 

همزة قلًبا قياسًيا مطرًدا نقول: أعلت الواو بقلبها همزة ألهنا تطرفت بعد ألٍف 

 زائدة، وكذلك: بنى يبني الالم ياء.

قول بناٌء واألصل بناٌي هذا يسمى األصل المهجور اجعلوها على وزن فعال، ن

أو األصل المرتوك، أو األصل األول، العرب ال تقول بناٌي وال تقول سماٌو ال 

تقول ذلك، لكن هذا األصل الذي هجروه وتركوه، بسبب الثقل، ألن الواو إذا 

 تطرفت وكذلك الياء سببت ثقاًل يف النطق ألهنما حرفان ليس كاملين.

لبا إلى همزة اتضح أو بان، وصار حرفين كاملين، وكذلك كساٌء من كسا فإذا ق

يكسو، ودعاٌء من دعا يدعو، وكذلك نماء ورجاء، وصفاء، وكذلك اعتداء، مثلنا 

 بالثالثي وال يقف األمر عند الثالثي، كل ياء وواٍو تطرفتا إثر ألٍف زائدة.

ا لم تقلب الواو والياء اعتدى يعتدي ثم اعتداًء واألصل اعتدايا، أسأل: لماذ
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 همزًة يف قولنا )تباين(؟ هذه ياء وقبلها ألف زائدة؟  

 ألهنا ليست متطرفة، وكذلك تعاون.

راية؟ التاء تاء التأنيث ال تخرج ما قبلها عن الطرف، فلهذا قلبت يف عباءة، 

 فلماذا لم تقلب الياء يف راية همزة؟ 

البد أن تتطرف الياء والواو ألن األلف التي قبلها ليست زائدة، نحن قلنا 

وقبلها ألف زائدة، هذه راية، ثالثة أحرف راء وألف وياء، التاء ال شك أهنا زائدة، 

إًذا فاأللف هذه ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصٍل لما عرفنا من أن األلف ال 

 تكون أصاًل يف اسم معرب وال فعٍل متصرف.

لقياس يف ذلك وهو أن األلف ال تكون راية أصلها الياء، هم ألنك إذا طردت ا

أصاًل يف اسٍم معرب عربي وال فعل متصرف وجب طرد ذلك أن نقوله حتى يف غير 

 المشتق كما قالوا مثاًل يف ساج مثاًل وكذلك يف راية، وكذلك يف آية.

 نعم ألن األلف هنا ليست زائدة، هذا الموضع األول لقلب الواو والياء همزة.

لذي ذكره لقلب الواو والياء همزة؟ إذا وقعتا علينًا لفاعٍل والموضع الثاين ا

وقد أعلت يف الفعل، إذا وقعت الواو والياء عينًا لصيغة فاعل، وقد أعلت يف 

 الفعل، وهذا هو قول ابن مالك: 

 اْقت    َيا َعْينِا أ ِعلَّ  َما َفاِعلِ  َوفِ 

مع أن قام يقوم، أصل  لو أردنا اسم الفاعل من قام، قام نقول قائم، مرال يلِّ:

األلف واو، قام يقوم، وكان األصل أن يقال يف اسم الفاعل من قام يقوم، قاِوٌم إال 

إن الواو وقعت عينًا لفاعل وفعله وهو قام أِعل أو بقيت الواو صحيحة؟ ُأِعل، إًذا 

نقول قائم باإلعالل وجوًبا، وكذلك صام يصوم صائم واألصل قاوم، وكذلك قال 

 واألصل قاول. يقول قائل

وكذلك باع من باع يبيع، األصل ياء واسم الفاعل من باع يبيع بائع واألصل 
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بايع، إال أن الياء وقعت عينًا لفاعل وقد أعلت بالفعل باع، فيجب وجوًبا أن تقلب 

همزة، وال يقال بايع، وكذلك يف صاد يصيد صائد، واألصل صايد، وكذلك هام 

 يهيم واألصل هايم.

ذلك فأخربين لما لم تعل الواو والياء، يف عاور، فالن عاور من فإذا عرفت 

عورت عينه إذا صار أعور، إذا صار أعور يقال عور فالن فهو عاوٍر لماذا لم تعل 

 الواو مع أهنا وقعت عينًا لفاعٍل؟ 

ما أعلت العين يف الفعل، العين يف الفعل هي عور الواو سلمت ما أعلت، أي 

قال قول، أعلت قال، هذه ثبتت عور ثبت يف فاعل، إذا ثبتت قلبت ألًفا ليست مثل 

 يف الفعل تثبت يف اسم الفاعل عور فهو عاور.

وقالوا: عاره يقول عار فالن فالًنا إذا جعله أعور، أصاب عينه فجعله أعور، 

قيل عار فالن فالًنا فهو عاور أو عائر؟ فهو عائٌر ألنه قال يعار فأعلوا، إذا ُأِعل 

اسم الفاعل منه، وإذا لم يعل الفعل لم يعل اسم الفاعل لكي يكون اسم  الفعل أعل

 الفاعل كالفعل يف اإلعالل.

ذكر موضعين لقلب الواو همزة،  بناًء على ذلك نرى أن ابن مالك 

 وذكر موضعين لقلب الياء همزة، ثم ثقال ابن مالك بعد ذلك: 

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْلَ اِ ةةةةةِد  َْ  َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ  َ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  ْمةةةةِزا   

هذا موضع لقلب األلف والواو والياء همزًة موضع من المواضع التي يقلب  

فيها األلف أو الواو أو الياء همزًة متى؟ يقول إذا وقعت مًدا زائًدا ثالًثا فإهنا إذا 

 جمعت على مفاعل ُتقلب همزة، إذا كانت األلف أو الواو أو الياء.

 عد الصالةنكمل ب

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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﷽  
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

  و    تكل  يف باب اإلبدال: ، ْ  قال ابن مالِّ

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْل َ  َْ  اِ ةةةةةِد َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةِزا   

ذكر يف هذا البيت موضًعا من مواضع قلب األلف والواو والياء همزة، وذلك  

إذا وقعت هذه األحرف مًدا زائًدا ثالًثا، مًدا أي حرف مد زائًدا أي حرف زائد ليس 

ماء إذا جمعت على أصلًيا، ثالًثا البد أن يكون يف الحرف الثالث، فإن هذه األس

مفاعل فتقع األلف والواو والياء حينئٍذ بعد األلف فتقلب همزة، مثال ذلك يف 

األلف قالدة، تجمعها على فعائل قالئد، قالدة قاف الم ألف دال، قالدة ثم تاء 

 التأنيث.

نجمعها على قالئد، القاف موجودة والالم موجودة والدال موجودة واأللف 

لف فعائل، أي ألف الجمع فعائل ألف الجمع، واأللف التي يف التي يف قالئد هذه أ

 قالدة أين ذهبت؟ وقعت بعد ألف مفاعل، فانقلبت همزة.

وكذلك سحابة ُتجمع على فعائل سحائب كما قلنا قبل قليل، ألف سحابة هي 

التي انقلبت همزة يف سحائب، وكذلك رسالة ورسائل، وكذلك عجوز يف الواو، 
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والجيم والزاي موجودة، واأللف يف عجائز هي ألف فعائل،  عجوز عجائز، العين

والواو يف عجوز، هي التي وقعت بعد ألف مفاعل فانقلبت همزًة وكذلك ركوب 

 وركائب، ومثاله يف الياء صحيفة، وصحائف، وكريمة وكرائم، وقبيلة وقبائل.

؛ فتجمع على قساور، الواو هنا [51المدْر:] (ٺ ٺ ٿ)وأما يف قسورة 

ة ثالثة، ومع ذلك لم تنقلب يف الجمع همزًة وإنما بقيت واًوا قسورة قساور، قسور

 لماذا؟ ألهنا ليست مًدا، هي ثالثة وزائدة، ولكنها ليست مًدا.

و)مفازة( ُتجمع على مفاوز، أيًضا لم نقلبها همزة، مفازة مأخوذة من ماذا؟ من 

أللف واًوا، مفازة، وزهنا فاز يفوز، فاألصل واو، فلهذا عندما جمعنا مفازة أعدنا ا

مفعلة، الميم زائدة، مفازة الفاء أصلية واأللف يف مفازة األلف هي الواو فاز يفوز، 

إًذا فاأللف أصلية أو زائدة؟ أصلية هي ثالثة ومد، لكنها ليست زائدة ولذلك بقيت 

 يف الجمع، مفازة مفاوز، ما يقال مفائز.

أصلها الواو فلما جمعنا عادت مفازة هذه ألف لكن ما أصلها؟ فاز يفوز؟ 

أللف إلى أصلها، مفاوز، هي واو واحدة، األلف عادت إلى أصلها واو، أما األلف 

 التي يف مفاوز هذه مفاعل ألف مفاعل.

ومكيدة الياء ثالثة ومدية، ما جمع مكيدة؟ مكايد لم نقلب الياء همزة، لماذا ال 

يد إًذا تبقى الياء، فقولهم مكائد تقلب الياء همزة؟ ألن الياء حرف أصلي من كاد يك

خطأ، ومضيق مضايق، من ضاق يضيق، أيًضا الياء أصلية فتقول مضايق، قولهم 

مضائق أيًضا خطأ، نحو ذلك وليس مثله شيخ ُيجمع على أشياخ وشيوخ وله 

جموع كثيرة منها مشايخ، وال يقال مشائخ، لماذا؟ ألن الياء أصلية شيٌخ الياء فيها 

 لب همزة، فيقال مشايخ.أصلية فال تق

فلهذا يقولون المشايخ ال يهمزون معنًا ولفًظا أي ال يقال مشائخ وال يهمزون 
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 من الهمز. 

ولهذا قال نحوه وليس مثله ومع ذلك فالتحقيق أن مشايخ ليس جمًعا لشيخ 

وإنما هي جمع لمشيخة، ومشيخة جمع شيخ أي جمع جمع، لكن يتجوزن فيقول 

 جمع شيخ.

إال أنه ُسِمع عن العرب كلمتان خرجت عن هذه القاعدة وهي هذه القاعدة 

مصيبة ومعيشة، مصيبة من أصاب يصيب، فحرف المد هنا أصلي أو زائد؟ أصلي 

وهو من الصوب فاألصل واو، فقولهم مصيبة أصلها مصوبة، ثم قلبت الواو ياًء 

 فصارت مصيبة، والجمع على القياس على قياس مصاوب.

ال أنه ُسِمع يف الفصيح والكثير مصائب، فصحننا تعيد األصل مصاوب إ

الكلمة ألهنا جاءت يف السماع الفصيح، وإال فهي خالف القياس، فمصيبة ُتجمع 

على مصاوب وهذا هو القياس إال أنه قال يف السماع على مصائب وهو كثيٌر يف 

لية السماع وشاٌذ يف القياس، وكذلك معيشة، معيشة من عاش يعيش، إًذا فالياء أص

 وإن كان ثالثه مد.

لكنها أصلية فقياسها أن تبقى يف الجمع أو أن تقلب همزة؟ تبقى فتقول 

معايش، وعلى هذا قرأ جمهور القراء معايش بالياء وسمع فيها معائش وهو قراءة 

سمعية، فلهذا يقال إن جمع معيشة معايش وهذا األكثر يف السماع وهو القياس 

 ومعائش وهو صح يف السماع.

 (.77:30@) لب: ا

 بالياء ال. الشيخ:

قد ذكر موضًعا يف قلب األلف همزة، قلنا  على ذلك يكون ابن مالك 

أن هذا الموضع قلب األلف والواو والياء همزة، يف التفصيل يكون قد ذكر موضًعا 
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لقلب األلف همزة، وموضًعا لقلب الواو همزة وموضًعا لقلب الياء همزة، ومن 

لقلب الواو همزة، وموضعين لقلب الياء همزة، النتيجة  قبل كان ذكر موضعين

النهائية أنه ذكر موضًعا لقلب األلف همزة، وثالثة مواضع لقلب الواو همزة 

 وثالثة مواضع لقلب الياء همزة.

 بعد ذلك:  ، ثم قال ابن مالك -إن شاء اهلل-سنحصيها فيما بعد 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا َمةةةةةةةدَّ   

(؛ يعني حرفان من أحرف العلة، ثاين لينين أي ْاين لينينكذاك أي مما ُيعل، ) 

الثاين منهما، متى؟ إذا اكتنفا مد مفاعل، أين المد يف مفاعل؟ األلف إذا اكتنفا 

األلف حرف علة أي قبله حرف علة وبعده حرف علة هذا معنى اكتنفا، يعني 

األلف حرف علة وبعد األلف حرف علة، أيهما الذي ُيبدل؟ األول أو مفاعل قبل 

 الثاين؟ 

ايَ ) َِ انِ  َك  (.َنْيَ ا َكَ ْمعض (؛ الثاين منهما هو الذي يعل، )َلي نَْينِ  َْ

ذكر ابن مالك يف هذا البيت موضًعا لقلب الواو والياء همزة، وهو: إذا وقع 

 ألف مفاعل بين حريف علة اكتنفا.

نهما؛ أي الذي بعد األلف ُيقلب همزًة وهنا أنبه إلى أمر نبهنا عليه من فالثاين م

قبل، وهو عندما نقول مفاعل، ماذا نقصد بمفاعل؟ صيغة منتهى الجموع ال نريد 

هذه الصيغة فقط مفاعل، وإنما نريد كل جمع من صيغ منتهى الجموع وهي 

اء مفاعل أو فواعل الجموع التي تتكون من ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان، سو

 أو أفاعل أو فعالل إلى آخره، فإذا قلنا مفاعل نريد هذه كل الصيغ.

أول وجمعه أوائل، أول ما وزنه؟ أفعل وليس فاعل، نقول أفعل  مرال يلِّ:

وليس فاعل، ولو كان فاعل لما ُمنع من الصرف، لكن أفعل هذا ُيمنع من الصرف، 
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أن الهمزة يف أول أصل أو زائدة؟ زائدة، فإذا كان أول على وزن أفعل، فمعنى ذلك  

والفاء فاء الكلمة واو، وعين الكلمة واو، والم الكلمة الم، أولن هذا الصحيح أن 

أول مأخوذة من واوان واو واو والم، ثم صيغت على أفعل فصارت أل، فإذا كان 

من األمر كذلك ثم جمعناها على أفاِعل، األلف يف أفاعل وقعت بين الفاء والعين، 

الفاء يف أفعل؟ من الفاء يف أول؟ الواو، والعين يف أولو؟ الواو، إًذا أصل الفاعل 

أواول، أفاعل الذي حدث أن األلف اكتنفه واوان، فقلبت الثانية همزًة فقيل أوائل، 

ما وزن أوائل؟ أفاعل، وليس فعائِل، مع أن يف همزة، أوائل، لكن ليس جمعه 

همزة يف أوائل هي الواو، أواول ثم قلبت الواو فعائل، بل جمعه أفاعل، وهذه ال

 همزة، فهذا قوله: 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل   

سيد، مأخوذة من ساد يسود إًذا حرف العلة الذي عندنا الواو،  مرال يلِّ أ ِعا: 

لياء ساد يسود، ثم قالت العرب سيد، على وزن فيعل، سيد على وزن فيعل، ا

 زائدة، والعين من ساد يسود الواو، العين يف ساد يسود الواو.

أعد العين هنا إلى أصلها؟ أي اجعلها واًوا؟ فيعل سيود، هذا أصل الكلمة، 

 أصل سيد سيود، ألهنا من ساد يسود.

ما الذي حدث؟ الذي حدث إعالل سيأيت ذكره يف الفصول القادمة، نقول 

عا واألولى ساكنة قلبت الواو ياًء وأدغمتا، أي واو قاعدته: كل واو وياء إذا اجتم

وياء، سواء ياء وواو، إذا اجتمعت الواو والياء واألولى ساكنة فإن الواو تقلب ياء 

ويحدث بينهما إدغام، وهذا الذي حدث يف سيود، اجتمعت الواو والياء ساكنة 

 فقلبت الواو ياًء وأدغمتا فقالت العرب سيد، عرفنا ذلك يف سيد.

جمع سيد؟ ُيجمع على أسياد وسادة، وسادة يف الحقيقة جمع سائد، لكن سيد 

هذا رباعي ُيجمع على فياعل، سيائد، سيد وسيائد، األصل فيه فياعل، هذه العين، 
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اوالعين فيس ساد يسود الواو، فياعل، سياود، هذه األلف ألف فياعل قبلها ياء 

ا ألف فياعل، فقلبت الثانية وهي الواو سياود، وبعدها الواو إًذا سياود، إًذا اكتنفت

 همزة، فالعرب تقول يف جمع سيد سيائد.

االستعمال يختلف عن السماع والقياس، فإن االستعمال قد يكثر يف مفرد ثم 

يكثر يف جمع قد يكون جمع، وقد يكون جمع كلمة أخرى يف معناه، هذا يحدث يف 

، وهي قياسية ومسموعة لكن ما العربية، فلهذا قد تجد أحياًنا جموع غير مشهورة

 كثرت يف االستعمال، ككثرة هذا الجمع.

فمثاًل يف المفرد يقولون سيد، وندر من يقول سائد، مع أن المعنى واحد، ويف 

الجمع قالوا سادة، مع أن ساد يف القياس جمع سائد مثل قائد وقادة، أما سيد 

 ة سادة.فجمعه يف القياس سيائد وقالوا سيائد، لكن ليس يف كثر

كذلك لو قلنا بائعة هذه واضحة، بائعة على وزن فاعلة، سبق يف جموع 

التكسير أن فاعلة ُتجمع قياًسا على فواعل، مثل صالحة وصوالح، فبائعة ُتجمع 

على فواعل فيقال يف بائعة: بوائع، هذا طبًعا جمع تكسير، وجمعته باأللف والتاء 

 ما الكالم اآلن على جمع التكسير.صح، بائع بائعات هذا جمع مؤنث سالم، وإن

لو جمعت بائعة على فواعل كنت ستقول بوائعة، الجمع هنا بائعة على 

فواعل، صالحة صوالح، بائعة فواعل، يعني األلف وقع بعدها العين، فواعل، ما 

العين يف باع يبيع؟ العين يف باع يبيع الياء، ثم نأخذ اسم الفاعل من باع يبيع، بائع 

 ع كما عرفنا قبل قليل، فهذا فيه إعالل.واألصل باي

فإذا جمعناه على فواعل فقياسه بوايع، فتعل الياء بقلبها همزة فتقال بوائع، 

 وكذلك صائدة لو جمعت جمع تكسير على فواعل صوائد واألصل صوايد.

 ومرال ابن مالِّ الِب يكرَ: 
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ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا   َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةاَمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل كَ   

يريد جمع نيف، لو سمين رجل نيف، ثم جمعته لكان اسًما رباعًيا نيف  

رباعي، والرباعي قياسه أن ُيجمع على مفاعل، فتجمعه على فياعل، فتقول نيائف، 

 مع أن نيف بياءين، إما من ناف ينوف فاألصل واو، أو ناف ينيف فاألصل ياء.

أن تقول نيايف، أو نياوف، فاأللف هنا يف نيف إذا جمعته على فياعل، فقياسه 

فياعل اكتنفه الياء، أو الياء والواو، فنقلب حرف العلة الثاين همزة فنقول: نيائف، 

هذا الذي قصده ابن مالك، فإن قلت كنت منتبًها إلى اآلن معنا، وقلت ما الفرق 

 بين هذا الموضع والموضع السابق؟ تذكرون الموضع السابق.

ا مًدا زائًدا مثل صحيفة ثم جمعته على مفاعل، مثل صحائف لو كان ثالثً 

فعائل، فما بعد األلف ينقلب همزة، وهناك تجمعها على مفاعل وهنا على مفاعل، 

لكن الفرق أن هناك البد أن يكون يف المفرد ثالًثا زائًدا مدًيا، أما هنا فمطلق، ال 

 وليست مًدا.ُيشرتط فيه ذلك، مثل سيد الياء ثالثة لكنها متحركة، 

ومع ذلك أصلية وليست زائدة، ومع ذلك قلبت همزة، إًذا فالموضع األول 

مقيد بأن يكون حرفه العلة يف المفرد ثالًثا زائًدا مًدا، ويف هذا الموضع مطلق مهما 

اكتنف ألف مفاعل حرفا علة أًيا كان حرف العلة الثاين أصلي، أو زائد أو متحرك 

 أو ساكن، فإنه ينقلب همزة.

قد ذكر هنا موضًعا لقلب  نختم فنقول: وعلى ذلك يكون ابن مالك 

الواو همزة، وموضًعا لقلب الياء همزة وُيجمع إلى المواضع الثالثة السابقة، 

 فيكون قد ذكر إلى اآلن:

 موضًعا لقلب األلف همزة. 

 وأربعة مواضع لقلب الواو همزة.
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 وأربعة مواضع لقلب الياء همزة.

 ما سؤالك؟

 (.94:11@)  الب:

 جيد هي كسيد ألهنا من جاد يجود، إًذا جيد أصلها جيود، على فيعل. الشيخ:

 (.94:30@)  الب:

 تجمعها على جيائد. الشيخ:

 (.94:41@)  الب:

طبًعا ويصح أن تبقيها مفردة، نعم ألن جمع التكسير لك يف وصفه  الشيخ:

 جمع التكسير لغير العاقل.

قول هذه جبال شامخات، أو هذه جبال لك يف وصفه الجمع واإلفراد، ت

 شامخة.

 (.95:14@)  الب:

كما قلنا لك يريد صيغ منتهى الجموع، نعم سواء كانت فعائل أو  الشيخ:

 مفاعل أو غير ذلك.

 (.95:30@)  الب:

 مد مفاعل نعم. الشيخ:

 (.95:47@: ) الب 

صيغ  هذا اصطالح عند الصرفيين، نعم إذا قيل مفاعل فإهنا تعني كل الشيخ:

منهى الجموع، وهي كل جمٍع ثالثه ألف وقبله حرفان، وبعده حرفان أولهما 
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مكسور، فلهذا يف األمثلة التي ذكرناها اآلن كلمات ليست على مفاعل مثل أوائل،  

على أفاعل ليست مفاعل، مثل سيائد على ماذا؟ على فياعل مثل مثال ابن مالك 

 نيائف على فياعل. يقول: مد مفاعل كمد نيًفا، ونيف ُيجمع على

 فهذا اصطالح عند الصرفيين.

 (.96:50@)  الب:

 ليس بشرط، كيف؟  الشيخ:

 (.97:10@)  الب:

يكون يف األلف كرسالة ورسائل، هذا على وزن فعائل، قالئد فعائل،  الشيخ:

 صحيفة وصحائف على وزن فعائل.

مد الثالثي األمثلة مذكورة كلها على فعائل لكن ليست بشرط، إال أن الزائد ال

 ينقلب يف الجمع إلى فعائل، نعم.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس والثالثني بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

هلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين السادس فسالم ا

عشر من شهر صفر من سنة سٍت وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة الحبيب 

نحن يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة  المصطفى 

الرياض نعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الخامس والثالثين بعد المئة من دروس 

 .-عليه رحمة اهلل-شرح ]ألفية[ ابن مالٍك 

الكالم ما زال موصواًل منذ درسين أو منذ ليلتين وهذه الثالثة على ]باب 

عقده يف باٍب يتبعه خمسة  اإلبدال[، وقد ذكرنا من قبل أّن ابن مالك 

فصول، ومجموع أبياهتا كلها ثمانيٌة وأربعون بيًتا، وقد بدأنا بشرح الباب، الباب 

عقده ابن مالك وحده يف واحٍد وعشرين بيًتا، شرحنا منها من قبل أربعة الذي 

 أبيات، ونشرح منها الليلة إْن شاء اهلل ما تيسر.

 بعد ا بياَ الت  شر نا ا: وفي ا  ِ ل ابن مالِّ 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا  
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َْ َور  َّ    اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل  َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةْل     ج 
 ٍََمةةةةص َوفِةةةة  مرةةةةِل ِ ةةةةَراوةض

َل اْلةةةةةةةةةةَ اَوْ ِن ر       َواِوا َوَ ْمةةةةةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةد     ةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةة  َبةةةْدُِّ َغْيةةةرِ ِشةةةْبِه و 

 فِ

ةةةةانَِ  اْلَ ْمةةةةَزْ ِن ِمةةةةْن   َْ ا اْبةةةةِدْل   َوَمةةةةد 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةةةْب إِ   َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ ا ْ ةةةةَت  ْن   

 

ِلةةةةةةْب    َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

ا َوَمةةةا   َعةةة     َِ ةةةا َكةةة ِِ ْ َل و اْلَكْسةةةرِ م   ي 

 

ةةة      َْ ةةةْن َلْ ِ ةةةا َأ  َواِوا َأِصةةةْر َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

ةةةةةةةا َجةةةةةةةا َوَأصم    ِِ ْ َل اَي َ ةةةةةةةاُِّ م  َِ  َفةةةةةةة

 

انِ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    يةةةةةةِه أمْ َوَنْحةةةةةة  

ةةةالَ 953  َْ  .َوَ ةةةاُِّ اْقِلةةةْب َألِ ةةةص َكْسةةةِرا 

 

َْْصةةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةةالَ     َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأْو 954  ةةا اْلتَّْأنِْيةة َْ ةة  آِخةةرض َأْو َقْبةةَل 
 .فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةةالََن َيا َأْ ِعةةةةةةةا َرَأْوا   َْ  ِدَ ةةةةةةةاَ 

ْعَتْل َعْينِةا َواْلِ َعةْل 955   .فِ  َمْصَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل ِمنْةةة    ه  َصةةةِحْي

يف الدرس السابق قول ابن مالك  -يا إخوان-، شرحنا إلى آخر ما قاله  

 قبل ذلك: 

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْلَ اِ ةةةةةِد  َْ  َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةِزا   

ا، فإهنا ُتقلب همزًة إذا إذا وقعت أحرف العلة مًدا زائًدا ثالثً  قلنا إنه أراد  

قالدة وقالئد، وسحابة وسحائب، ورسالة "جمعت على نحو: فعائل، نحو: 

، ويف الياء "عجوز وعجائز، وركوب وركائب"، هذا يف األلف، ويف الواو "ورسائل

، وشرحنا بعد ذلك قول ابن "صحيفٌة وصحائف، وكريمٌة وكرائم، وقبيلٌة وقبائل"

 مالك: 

ةةةةةةةانِ  لَ  َْ اَي  َِ  ي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا  

وقلنا إنه أراد إذا وقع ألف مفاعل بين حريف علة، فإّن حرف العلة الثاين ُيقلب  

 همزة.

إًذا ألف مفاعل وقع بعد حريف علة، سواٌء كان حرفا العلة األول أصلًيا والثاين 

رفنا أّن أول وزنه أفعل، فهو من أصل زائًدا، ومثال ذلك جمع أول على أوائل، وع
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 وول، الفاء واو والعين واو والالم الم وول، صيغنه على أفعل فصار أول.

فلهذا منع من الصرف؛ ألنه على وزن أفعل، فإذا جمعناه على أفعال صار يف  

، فيكتنف حرف العلة ألف مفاعل، فُتقلب الواو "أواول"أفاعل  "أواول"القياس 

، أو كان حرف العلة األول زائًدا والثاين أصلًيا، ومثال "أوائل"فنقول: الثانية همزًة 

فالعين  "باع يبيع"، فعرفنا أّن بائعة وزهنا فاعلة من "بوائع"وجمعها  "بائعة"ذلك: 

 ياء باع يبيع، فبائعة أصلها بايعة، ثم قلبت الياء همزة إلى بائعة.

باع يبيع؟ الياء، إًذا فالقياس أْن فإذا جمعنا على فواعل العين فواعل ما العين يف 

، فاأللف وقع قبلها واو وبعدها ياء، فاكتنف حرفا العلة ألف "بوايع"نقول: 

، فهذا شرحناه يف "بوائع"مفاعل، وقلب حرف العلة الثاين وهو الياء همزة، فقيل: 

الدرس الماضي، لكن ال ُبدَّ من التذكير به؛ ألّن البيت التالي يتعَلق هباتين 

 سألتين وهو قول ابن مالك: الم

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل    َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةةْل    ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

 َواِوا 

َْ َور  َّ يريد ) ِعْل َواِوا َواْفَت  ج 
(، فقد سبق اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِما َوفِ  مرِل ِ َراوةض

كرسالة "همزة عند جمع المفرد على مفاعل أنه يجب قلب المدة الثالثة الزائدة 

 ."ورسائل، وصحيفة وصحائف، وعجوز وعجائز

 [.@09:39-09:37] ال الب:

 كيف؟ الشيخ:

 على فعائل. ال الب:

، وسبق أنه يجب قلب ثاين الحرفين "فعائل"على فعائل نعم على نحو  الشيخ:

أول "ما همزة، نحو: ثاين حريف العلة المكتنفين أللف مفاعل أْن ُيقلب الثاين منه
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، ويف هذا البيت ذّكر ابن مالك أّن هذا الحكم )وهو قلب "وأوائل، وبائعة وبوائع 

 ."رسل"حرف العلة إلى همزة( ال يشمل ما كان المه حرف علة، فرسالة المه الم 

المه فاء فقلبنا حرف العلة  "صحيفة"، "رسائل"فلهذا قلبنا حرف العلة همزة 

كذا، لكن إذا كان الم الكلمة حرف علة أيًضا، يعني ، وه"صحائف"إلى همزة 

الثالث حرف علة بحسب القاعدة السابقة يف فعي حرف علة، وكانت الالم أيًضا 

الحرف األصلي الثالث أيًضا حرف علة، فحكم معتل الالم وكذلك معتل الهمزة، 

ذَكر المعتل بالهمزة والمعتل بحرف العلة حكمهما هنا سواء، إال أّن ابن مالك 

 المعتل بحرف العلة، وسنذكر معه المعتل بالهمزة.

 فبيَّن حكمه يف قوله: 

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل    َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةةْل     ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

 ًواَوا 

: معتل الالم يجب فيه مع ما سبق، الخطوات التي ذكرناها من يقول 

لك أْن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة قبل ُتطبق، ويجب أيًضا بعد ذ

ياًء، يجب بعد كل ما نعمله من قبل أْن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة 

 ياًء، وبالمثال سيتضح األمر.

على فعل  "قضى يقضي"قضية على فعيلة من  "قضية"جمع  مرال يلِّ:

حرف علة زائد حرف مد والثالث يفعل، فقضية وزهنا فعيلة، إًذا فثالث حرٍف فيها 

، ومع ذلك المه حرف علة "صحيفة"زائد، اتفق الشرط السابق األول كما يف 

عليه،  "صحيفٍة وصحائف"، فنطبق القياس السابق كما يف "قضى يقضي قضية"

 "فيكون جمعه يف القياس 
ُ

كصحائف قضائي كصحائف، يعني أّن  "قضية قضائي

، مادة فعيلة انقلبت همزة فقط هذا "صحائفصحيفة "مادة فعيلة انقلبت همزة 
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 ."صحيفة صحائف"مثل  "قضية قضائي"الذي حدث إلى اآلن 

ألّن الم الكلمة حرف علة يقول ابن مالك: يجب أْن تقلب  الحك  ال د د  نا:

 "كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة ياًء، إًذا 
ُ

نقلب كسرة الهمزة فتحة  "قضائي

 "لب الهمزة ياًء ، ثم نق"قضاءي"فتكون 
ُ

، فالذي حدث أّن الياء المتطرفة "قضايي

تحركت وانفتح ما قبلها، والقاعدة المعروفة وستأيت بالتفصيل أّن الواو والياء إذا 

تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألًفا، فنقلب الياء األخيرة ألًفا، فتكون الكلمة 

 ."قضايا"

ما فعلت العرب، العرب باتفاق تجمع إًذا فكل الذي عملناه أننا وصلنا إلى 

قضية على قضايا، لكن كيف جمعت قضية على قضايا؟ قضية على فعيلة، وسبق 

أّن ما كان على فعيلة يعني ما كان ثالثه حرف علٍة وهو مٌد ثالٌث زائد، فإنه ُيجمع 

، فجمعوا قضية "صحيفة وصحائف"على فعائل بقلب حرف العلة همزة مثل: 

هنا حدث اإلعالل  "قضائي"ت يف القياس قضية وقضائي، على فعائل، فصار

 لوجود حرف العلة؛ ألّن اإلعالل يرتبط بحرف العلة فالياء حرف علة.

فخففت العرب الثقل الناشئ من اجتماع الياء والكسرة، فقلبوا كسرة الهمزة 

، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألًفا فصارت "قضاءُي "فتحة فصارت 

، فاجتمع الهمزة وقبلها ألف وبعدها ألف فصارت كأهنا ثالثة ألفات "ضاءاق"

 ."قضايا"فقلبوا الهمزة ياًء فصارت 

، "هدايا"، وجمعها "هدى يهدي"فهي فعيلة من  "هدية"ومثل ذلك أيًضا 

، قلبوا كسرة "هدائي"وحدث فيها اإلعالل السابق فجمعوا هدية على فعائل 

، "هداء"ت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألًفا ، تحرك"هداءي"الهمزة فتحة 

، وكذلك "هدايا"اجتمعت الهمزة وألفان كأهنا ثالثة ألفات فقلبت الهمزة ياًء 

، وكذلك بلية فعيلة جمعت على "رعايا"جمعت على فعائل فصارت  "رعية"
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َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا ، فهذا هو قول ابن مالك: )"باليا"فعائل فصارت   فِْيَما أ ِعل  َواْفَت

 ًما(.ٍَ 

 إًذا معتل الالم يجب يف همزة فعائل أْن تفتح كسرهتا، ثم تقلب الكسرة ياًء.

، إًذا "زوى يزوي"فالزاوية وزهنا فاعلة من  "زاوية"جمع  ومرال يلِّ أ ِعا: 

فالالم ياء والعين واو زوى يزوي، فاعلة زاوية، فُتجمع قياًسا على فواعل، إًذا 

وهو  "زوى"و فواعل، وبعد األلف العين الحرف األصلي الثاين يف األلف قبلها وا

هذا جمعها يف القياس، فالذي حدث أّن  "زواوي"الواو، فجمعها يف القياس 

أْن ُيقلب الثاين همزة، وهذا الذي  -كما سبق-األلف اكتنفها حرفا علة، والقياس 

 ."زوائي"حدث، فقالوا يف زواوي: 

َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِماَوافْ ثم يقول ابن مالك: )  (، هذه معتلة الالم.َت

 إًذا اقلب الكسرة )كسرة الهمزة( فتحة، واقلب الهمزة ياًء.

 "إًذا فنقول: صار الجمع 
ُ

، تحركت الياء "زواءُئ "نقلب الكسرة همزة  "زوائي

الهمزة ياًء  ، اجتمع شبه ثالث ألفات فقلبت"زواء"وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا 

َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِما، فهذا هو قول ابن مالك: )"زوايا"  (.َواْفَت

هدية "المها حرف علة لكن واو أو ياء؟ قضى يقضي ياء، وكذلك  "قضية"

من زوي يزوي، هي معتلة الالم لكنها معتلة بالياء،  "زاوية"وكذلك  "ورعية وبلية

و معتلة الالم بالواو، فإْن كان الم الكلمة واًوا فيختلف الحكم، فإذا كان المها وا

ننظر لهذه الواو إْن سلمت يف المفرد يعني لم ُتعل، يعني لم ُتقلب ياًء، وإنَّما بقيت 

واًوا يف المفرد، وإذا سلمت يف المفرد يعني بقيت واًوا ولم ُتقلب إلى حرٍف آخر، 

فإّن الهمزة ُتقلب كسرهتا فتحة، وُترد واًوا  "هراوة"إْن سلمت الواو يف المفرد مثل 

ِعْل لتشابه هذه الواو التي بقيت يف المفرد، وهذا قول ابن مالك: )  ج 
َوفِ  مرِل ِ َراوةض
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َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ األنه قال: ) ًوا(؛َوا (، دائًما نرد الهمز ياء؟ ال، يف مثل هراوة ال َواْفَت

 نردها ياء وإنَّما نردها واو.

(؟ يريد معتل الالم بالواو مطلًقا؟ ال، يريد معتل الالم مرِل ِ َراوةض اذا يريد ب)م

 -كما ترون-بالواو التي سلمت يف المفرد، فهراوة على وزن فعالة، فاأللف حينئٍذ 

حرف مد وزائد وثالث، فصار كألف رسالة، فقياسه حينئٍذ أْن ُيجمع على فعائل 

-جمعه: هرائو، األلف انقلبت إلى همزة والالم  وُتقلب األلف فيه همزة، فُيقال يف

 واو فعائل هرائو. -كما رأيتم

، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها "هراءو"ثم نقلب كسرة الهمزة فتحة فتكون 

، فاجتمع شبه ثالث ألفات وهنا يأيت الخالف هل "هراءا"فانقلبت ألًفا، فصارت 

لواو سلمت يف المفرد؟ نقلبها واًوا، أم واًوا؛ ألّن ا -كما سبق-نقلب الهمزة ياًء 

 ."هراوى"على  "هراوة"وهكذا قالت العرب جمعت  "هراوى"فنقول: 

 ؟ قالوا: ألّن الواو سلمت يف المفرد."هراوى"على  "هراوة"لماذا جمعت 

 [.@27:25-27:24] ال الب:

هذا قد تكلمنا عليه يف جمع التكسير، قلنا يف جمع التكسير ما كان على  الشيخ:

عذارى وعذاري، وصحارى "نحو هذا الوزن جاء فيه الواو والياء مثل 

 ."وصحاري

اآلن عرفنا ماذا يريد ابن مالك نلخصه؛ ألننا سنبني عليه اآلن شيًئا آخر، ابن 

يف حرف مد ثالث زائد، فإنه إذا  "صحيفة ورسالة وعجوز"مالك قال: إّن نحو 

و اكتنف حرفان من حروف جمع على فعائل ُيقلب حرف العلة همزة، وكذلك ل

 العلة ألف مفاعل، فإّن الثاين منهما ُيقلب همزة.

ثم قال: نستثني من ذلك ما كان المه حرف علة، فنزيد ونقول: إّن همزة فعائل 
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فيه ُتقلب فتحة، كسرة فعائل ُتقلب فتحة، ثم إّن الياء بعدها سُتقلب ألًفا، والهمزة  

سلمت من اإلعالل، فإّن الهمزة ُتقلب واًوا، فما  ُتقلب ياًء إال إذا كان يف المفرد واو

ذكره ابن مالك يف البداية من أّن رسالة وصحيفة وعجوز ُتجمع على فعائل 

باإلعالل، وأّن حرف العلة الثاين من الحرفين المكتنفين بألف مفاعل ُتقلب همزة 

 هذا باتفاق.

هذه  "أوائل"يف  وزهنا فعائل هذا باتفاق، ولو قلنا مثاًل  "صحائف"يعني أّن 

أفاعل هذا باتفاق، ما ذكره بعد ذلك من قلب كسرة الهمزة فتحة وقلب الهمزة ياًء 

جمع قضية وزنه  "قضايا"أو واًوا هذا هو قول البصريين وعليه الجمهور، أي أّن 

جمع  "زوايا"إلى آخره، وكذلك  "هدايا"؟ فعائل، وكذلك "قضايا"ماذا وزن 

 فواعل، هذا قول البصريين وهو قول الجمهور. عندهم وزهنا "زوايا"زاوية 

خالف يف ذلك الكوفيون فقالوا: إّن ما اعتلت المه ال ُيجمع على فعائل، نعم 

يجمع على فعائل صحيح الالم كصحيفة وصحائف، وأول وأوائل، فإذا اعتلت 

المه فال ُيجمع على فعائل، يخرج من هذا الجمع، وإنَّما ُيجمع عندهم على فعالة، 

ذا كان األمر كذلك فإّن قضية على وزن فعيلة اجمعها على فعالة الفاء قاف فإ

والعين ضاد واأللف زائدة والالم قضي يقضي ياء واأللف زائدة، فيكون الجمع 

 بال إعالل. "قضايا"

هو على وزن فعالة بال إعالل، وعند  "قضايا"فعندهم أّن جمع قضية على 

 عالل السابق.على وزن فعائل باإل "قضايا"الجمهور 

 [.@32:25] ال الب:

 هو الخالف يف تأويل كالم العرب كٌل نحن ندور على كالم العرب. الشيخ:

على فعائل باإلعالل، وعند  -كما سبق-عند الجمهور  "هراوة"وكذلك 
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فعالة الفاء هاء والعين راء والالم واو  "هراوة"الكوفيين على فعالة بال إعالل؛ ألّن 

أسهل، ولكنه ال يطرد  -كما ترون-بال إعالل، وقول الكوفيين  "هراوة"على فعالة 

يف كل النظائر، وقول الجمهور وإْن كان قائًما على اإلعالل أضبط ومطرد يف جميع 

الباب بجميع أمثلته ونظائره مهما اختلفت، ونمثل ببعض األمثلة التي تطرد على 

 قول الجمهور وال تطرد على قول الكوفيين.

مطية على وزن فعيلة من مطا يمطو مطًوا إذا جد يف السير،  "يةمط"من ذلك: 

مطا يمطو مطًوا ياٌء أم واو؟ واو، واٌو سلمت أم أعلت يف  -كما ترون-فالالم 

فعيلة  "مطيوة"المفرد مطية؟ المفرد مطية ما يف واو يعني أعلت، فمطية أصلها 

قلنا أكثر من مرة وسيأيت ، والقاعدة الصفية المشهورة "مطيوة"الالم واو أعد الواو 

تفصيلها أّن الواو والياء إذا اجتمعا واألولى ساكنة قلبت أيهما الواو أو الياء؟ قلبت 

 الواو أًيا كانت متقدمة أو متأخرة، قلبت الواو ياًء وادغمت.

اجتمعت الياء الساكنة والواو المفتوحة، فقلبت  "مطيوة"وهذا الذي حدث 

فالالم هنا واو، فعلى كالم الجمهور ُتجمع على  "مطية"الواو ياًء، وحدث االدغام 

، ثم ُيقلب "مطاوي"فعائل كغيرها من فعيلة، فنجمع مطية على فعائل ففي األصل 

، ثم نأيت إلى الحكم الخاص بما المه حرف علة من "مطائي"حرف العلة همزة 

ك الياء ، ثم تتحر"مطاءُي "قلب الكسرة فتحة وقلب الهمزة ياء، فنقول يف مطائي: 

فيجتمع شبه ثالث ألفات، فنقلب الهمزة نقلب الهمزة  "مطاء"بعد فتح فتنقلب ياًء 

، لماذا ما قلبناها واًوا مع أّن األصل واو؟ ألّن "مطايا"ماذا واًوا أو ياًء؟ قلبناها ياًء 

 ، وهذا الذي تقوله العرب."مطايا"الواو أعلت يف المفرد 

طايا، وهذا الذي أدى إليه قول الجمهور، ؟ م"مطية"العرب ماذا تقول يف جمع 

قياس قول الجمهور كغيرها من الكلمات أهنا ستوصل مطية إلى مطايا، وأما قياس 

وال  "مطاوى"قول الكوفيين أّن الجمع على فعالة فسيكون جمع مطية حينئٍذ 
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، تقول: سنقلب الواو ياء هنا "مطاوى"حاجة لإلعالل، يعني ما يف سبب لإلعالل  

لماذا؟ ما يف إعالل إال بسبب، وإال إذا كنت تقلب بال سبب إًذا دعنا على  مطايا،

قول الجمهور، فهذا دل على أّن قول العرب جاٍر على قول الجمهور، فهذا مثال 

مما يجعل قول الجمهور مطرًدا وإْن كان قائم على اإلعالل، وقول الكوفيين غير 

 مطرد وإْن كان أسهل.

مما المه  "خطيئة"ل الجمهور دون الكوفيين نحو: مثاٌل آخر على اطراد قو

على وزن فعيلة، إًذا كصحيفة،  "خطيئة"همزة، وقلنا: إّن مهموز الالم كمعتل الالم 

فعند الجمهور ُيجمع كصحيفة يعني على فعائل، فنجمع خطيئة على فعائل فنقول: 

الياء يف  ، فعائل"خطاءء" "خطاءءُ "فعائل والالم يف خطيئة همزة، إًذا  "خطاء"

خطيئة الياء ستنقلب همزة، وهذا إعالل درسناه من قبل كما يف صحيفة صحائف 

 ياء صحيفة ينقلب همزة هذا انتهينا منه، والالم يف خطيئة خطيئة همزة.

 فعائُل. "خطاءءُ " "خطاءء"إًذا فعائل 

: إذا اجتمعت همزتان يف الطرف الِاعدة ِْ ل؟ "خطاءءُ "ما الذي حدث يف 

نية ياًء، أو القاعدة بأدق: إذا اجتمعت همزتان يف طرف قلبت الثانية من قلبت الثا

 حركة األولى.

، ثم نطبق المختص بمعتل الالم نقلب الكسرة همزة يف "خطائي"إًذا فسُيقال: 

، اجتمع شبه ثالث "خطاء"تحركت الياء وانفتح ما قبلها  "خطاءي" "خطائي"

 ."خطايا"لذي تقوله العرب يف جمع خطيئة ألفات فقلبنا الهمزة ياًء خطايا، وهذا ا

أما على قول الكوفيين أّن الجمع على فعالة مباشرًة، فقياس ذلك أْن نجمع 

 خطيئة على.

 [.@41:39-41:36] ال الب:
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، أْن نجمع خطيئة "خطاءى"ال، الالم همزة ليس واًوا، الالم همزة إًذا  الشيخ:

 ، والعرب ال تقول ذلك."خطاءى"على 

، فاجتمع شبه ْالث أل اَ، "خ اُّ ": لمايا ٍ نِ ل إن ا على فعالْ فإْن قيل

 ؟ "خ ا ا"فِلبنا ال مزة  اُِّ فصارَ 

أّن هذا رجوٌع لقول الجمهور، وقول الجمهور مطرٌد يف كل الباب،  فال  اب:

 فدل ذلك على أنه الصواب.

يين أسهل ونقول يف أقوال الكوفيين، أقوال الكوف -يا إخوان-فلهذا دائًما ننبه 

لكنها ليست بأدق، فلهذا يقف كثيٌر من النحويين عند بعض أقوالهم ويقول: إنه 

 قوٌل ليس علمًيا، وإنَّما هو قوٌل تعليمي أو للتسهيل أو للتعليم ونحو ذلك.

يعني عندما تناقش القائل هبذا القول يقول: لو ناقشت الكويف يف هذا القول  

أّن قول الجمهور هو المطرد وهو األدق علمًيا، لقال: أعلم أنه ليس مطرًدا، أعلم 

كانوا  -كما تعرفون-لكنني أءخذ به؛ ألنه أسهل وأوضح، وخاصًة أّن الكوفيين 

معلمين ألوالد األمراء يف ذلك العصر والوالة والوزراء، وما عنده استعداد أْن 

عالة يتعب أوالد األمراء والخلفاء والوزراء بخطاءى وخطاءء ومطاوى، فيقول: ف

 وينتهي األمر، فننتبه لمثل ذلك.

يعني َمن أراد أْن يأخذ بشيٍء من أقوال الكوفيين فال بأس، لكن يعلم أهنا 

 للتسهيل وللتعليم، لكن من الناحية العلمية ال شيء آخر.

 [.@44:17-44:16] ال الب:

يف مسائل عدة لكن ليس هذا مطرًدا يف كل قوٍل كويف، ال، يف بعض  الشيخ:

ل الكوفية نعم لها وجاهة ولها قوة ورجحت على أقوال البصريين، لكن األقوا

القول الذي قال به البصريون، ثم تابعهم على ذلك الجمهور جمهور البغداديين 
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والمصريين واألندلسيين والمغاربة وجمهور المتأخرين، ال ُبدَّ أْن تتوقف كثيًرا يف  

 أسهل وأوضح. مخالفته حتى ولو كنت ترى يف مقابله قواًل آخر

كما قلنا من قبل مثاًل يف بناء الفعل الماضي، فالجمهور يقول: إّن الفعل 

 على الفتح دائًما الظاهر ك
ٌ

دعا أو ذهبت أو "أو المقدر ك "ذهب"الماضي مبني

، "ذهَب "، وهناك قول يقول: إنه ُيبنى على حركة آخره، فعلى الفتح يف "ذهبوا

، فهذا القول تعليمي ليس قواًل "ذهبوا"يف  وعلى الضم "ذهبْت "وعلى السكون يف 

علمًيا، يعني ال تجده يف كتاٍب علمي، لكن تجده يف بعض الكتب التعليمية مثاًل 

 الكتب الصغيرة أو شروح ]اآلجرومية[ ونحو ذلك.

فلهذا قلما يخالف الكوفيون يف األصول خالفهم غالًبا يف مسائل فرعية، يعني 

األمور تقبل الخالف، قد يصلهم من الشواهد كالم  يف المسائل يف األحكام وهذه

العرب ما لم يصل البصريين، أو قد يحتجون بشيٍء من كالم العرب ال يحتج به 

البصريون، فهذه خالفات مقبولة، لكن عندما تأيت لألصول وللتنقير ولضبط 

المسائل فغالًبا ما عليه البصريون وتبعهم عليه الجمهور هو األدق من الناحية 

 العلمية.

 [.@46:42-46:39] ال الب:

أول نعم، أول إذا كان بمعنى التفضيل ممنوٌع من الصرف، وإذا زال  الشيخ:

عنه معنى التفضيل صار اسًما مطلًقا فانصرف، يعني إذا كان المعنى أنه قبل غيره 

أنت " "أنت أول َمن جاء"، "هذا هو األول"امتنع من الصرف، كأْن تقول مثاًل: 

يعني أنت الذي، لكن إذا كانت بمعنى أنه سابق بمعنى أنه سابق ليس ، "أولنا

أواًل وثانًيا "بمعنى أنه الذي لم يتقدمه شيء، وإنَّما هذا شيٌء سابق، كأْن تقول: 

ونحو ذلك، يعني هذا فقط هو مجرد الرتتيب، فحينئٍذ ال ُيمنع من الصرف؛  "وثالًثا

 ."اًل: االسم، ثانًيا: الفعل، ثالًثا: الحرفالكلمة ثالثة أقسام أو"ألنك تقول مثاًل: 
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، هنا ليس الرتتيب الذي ال يقبل غير "أواًل: الفعل، وثانًيا: االسم "لو قلت: 

 ذلك، إنَّما هو فقط لمجرد يقولون الرتتيب اللفظي ليس للرتتيب الحقيقي.

، لو أردت العام الذي قبل عامك تمنع "جئت عام أول"مثاًل يقولون: لو قلت: 

، يعني جئت "جئت عاًما أواًل "ن الصرف، أما إذا لو أردت عاًما ما متقدًما تقول: م

يف عاٍم ما من قبل، تريد به العام الذي قبل عامك هذا بمعنى أفعل وإنَّما متقدم 

 مطلق التقدم، هذا مطلق التقدم.

انتهينا من هذا البيت، لننتقل بعد ذلك إلى البيت التالي وفيه يقول ابن مالك 

: 

َل اْلةةةةةةةةةةةةةةَ اَوْ ِن ر      َوَ ْمةةةةةةةةةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةد     ةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةة  َبةةةْدُِّ َغْيةةةرِ ِشةةةْبِه و 

 فِ

موضًعا من مواضع قلب الواو همزًة وهو إذا  ذَكر يف هذا الموضع  

وقعت واوان يف أول الكلمة، فإّن األولى منهما ُتقلب همزة بشرط أال تكون الثانية 

و جمعنا واصلة على فواعل، كنا نقول: منقلبًة من ألف فاعل، مثال ذلك ل

فاعلة من وصل، نجمعها على  "واصلة"، فننظر إلى قياس الكلمة "أواصل"

 فواعل قال: قبل األلف واو فواعل وبعد األلف العين من فواعل.

 "وصل"عندنا األلف وقبل األلف واو فواعل، وقبل واو فواعل الفاء والفاء يف 

على فواعل أْن  "واصلة"واو فواعل، فقياس جمع  واو، يف عندنا واو وصل وعندنا

، فاجتمع واوان يف أول الكلمة فقلبت الواو األولى همزًة، فقالوا: "وواصل"ُيقال: 

من وقى ُتجمع  "واقية"، وكذلك "واصلة"أواصل هكذا تقول العرب يف جمع 

(، يعني وقتِّ ا واق على فواعل، فالقياس وواقي ولكن العرب تقول: أواقي )

 ألمور الواقية.ا

 [.@52:07] ال الب:
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ال، األمور الواقية من واقية، واقية ُتجمع على أواقي كما قال مهلهل  الشيخ: 

 بن ربيعة:

  َاةةةةةَرَبْع َصةةةةةْدَرَ ا إَِلةةةةة َّ َوَقاَلةةةةةْع 

 

ةةةةةْد َوَقْتةةةةةَِّ ا َواِقةةةةة    َِ ا َل  َ ةةةةةا َعةةةةةِد َّ

او، ونأخذ كذلك مؤنث أول أول قلنا: إّن أول من وول، فالفاء واو والعين و 

منه أفعل أفعل فتقول: أول، لكن خذ منه ُفعلى، سنقول: وولى، فاجتمعت واوان 

، أول "ولى"، قياسها "أولى"يف أول الكلمة فنقلب الواو األولى همزًة، فنقول: 

، ُفعلى الفاء واو والعين واو فقياسها "أول"أوو أوو كم واو؟ الفاء واو والعين واو 

و األولى همزًة لوقوع واوين يف أول الكلمة فتقول: ، فقلبت العرب الوا"ولى"

، فهذا أيًضا مثال على هذه القاعدة أّن الواوين إذا كنا يف أول الكلمة فإّن "أولى"

الواو األولى ُتقلب همزًة ما لم تكن الواو الثانية منقلبًة من ألف فاعل، ألف فاعل 

الذي هو على وزن  "ىفوا"ماضي وايف، قلنا: بخالف  "واىف"فاعل،  "واىف"مثل 

فاعل ُيفاعل، فإذا بني للمجهول مثل هذا ُيقال  "واىف يوايف"فاعل من وىف، فُيقال: 

، فعمرٌو وويف فيجتمع واوان يف أول "واىف زيٌد عمًرا"، لو قلت مثاًل: "واىف"فيه: 

الكلمة وويف، ومع ذلك ال ُيقلب األول همزة؛ ألّن الواو الثانية منقلبة من ألف 

 فاعل.

كما يف اآلية  "ورَي "فاعل لو بني للمجهول سُيقال:  "وارى"وكذلك 

لماذا لم ُيقلب األول همزًة؟ ألّن الثاين منقلٌب عن ألف ، [26ا عرا :] (چچ)

 "نووي وهووي"فاعل، فلو قيل: لماذا لم ُتقلب الواو األولى همزًة يف نحو 

 بالنسبة إلى نوى وهوى مع أنه اجتمع يف الكلمة واوان؟ 

 ألهنما ليسا يف أول الكلمة. ال  اب:
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 ْ  انتِل بعد يلِّ ابن مالِّ فِال:

ةةةةانَِ  اْلَ ْمةةةةَزْ ِن ِمةةةةْن  َْ ا اْبةةةةِدْل   َوَمةةةةد 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةةةْب   َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ ا ْ ةةةةَت  إِْن   

 

ِلةةةةةةْب    َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

و الْ   ا َوَمةةةا   َعةةة   ي  َِ ةةةا َكةةة ِِ ْ َل  َكْسةةةرِ م 

 

ةةة      َْ ةةةْن َلْ ِ ةةةا َأ  َواِوا َأِصةةةْر َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

ةةةةةةةا َجةةةةةةةا َوَأصم    ِِ ْ َل اَي َ ةةةةةةةاُِّ م  َِ  َفةةةةةةة

 

انِيةةةةةةِه أمْ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    َوَنْحةةةةةة  

على حكم اجتماع الهمزتين يف كلمٍة  تكلم يف هذه األبيات األربعة  

ان يف كلمٍة واحدة فما حكمهما؟ وخصص الكالم واحدة، لو اجتمعت همزت

ْض  اْلَ ْمَزْ نِ بالهمزتين الواقعتين يف كلمة، فقال: ) (؛ ألّن وقوع همزتين ِمْن كِْلَم

متواليتين األولى يف كلمة واألخرى يف كلمة، ُيقال عنهم اجتماع همزتين يف كلمتين 

 الواقعتين يف كلمة. وهاتان لهما أحكاٌم أخرى، وأما الكالم هنا فعلى الهمزتين

أّن حكم  -يا إخوان-يعني همزتين متواليتين يف كلمٍة واحدة، والحقيقة 

الهمزتين المتواليتين يف كلمٍة واحدة الكالم عليه طويل، وفيه تفصيل بل تفاصيل، 

وسنحاول اختصار األهم منه مع الرتكيز على ما يهمنا وهو ما يتعلق بمواضع قلب 

ٍو أو ياء؛ ألّن ابن مالك هنا لم يذكره يف باب الكالم على الهمزة إلى ألٍف أو وا

 الهمزة.

فبعض النحويين يضع باًبا خاًصا للهمزة ويفصل الكالم على الهمزة المفردة 

والهمزة المتكررة، سواٌء يف كلمة أو كلمتين، فيكون موضوع كالمه الكالم على 

ى الهمزتين المتواليتين يف الهمزة والهمزتين، وأما ابن مالك فإنَّما تكلم هنا عل

 كلمة يف باب اإلبدال.

إًذا غرضه من ذلك بيان مواضع قلب الهمزة إلى ألٍف أو ياٍء أو واو، وهذا 

 الذي سنركز عليه إْن شاء اهلل تعالى.
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فنقول: إْن كانت الهمزتان يف موضع العين وجب ادغامهما يف بعضهما، إذا  

وهو  "سآل"هما يف بعضهما نحو: وقعت الهمزتان يف موضع العين وجب ادغام

وهو بائع الرؤوس، وكذلك  "رآس"فعاٌل من السؤال يعني كثير السؤال، وكذلك 

 وهو بائع اللؤلؤ. "آللوٌ "

فإْن كانت الهمزتان يف غير العين، يعني فاء وعين أو عين والم أو الم أولى 

إلى الحركات  والم ثانية وهكذا، فإذا كانت الهمزتان يف غير العين نظرنا حينئذٍ 

والسكنات، إلى حركة الهمزة األولى والهمزة الثانية، فإْن كانت الهمزة الثانية 

ساكنة إًذا فاألولى ال ُبدَّ أْن تكون متحركة؛ ألنه لم يجتمع ساكنان، إًذا ما يف داعي 

نقول: واألولى متحركة، إْن كانت الهمزة الثانية ساكنًة وجب قلبها من جنس 

 حركة األولى.

ا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة الثانية، فُتقلب إذ

إلى ألف إْن كانت الهمزة األولى مفتوحة، وُتقلب إلى ياء إْن كانت الهمزة األولى 

 مكسورة، وُتقلب إلى واو إْن كانت الهمزة األولى مضمومة.

رم، كرم خذ أفعل من نأخذ مثاًل األثر، وقبل أْن نأخذ األثر نأخذ الك مرال يلِّ:

والمصدر  "أنت تكرم"و "أنا أكرم"، و"اآلن يكرم"و "هو أكرم"، و"أكرم"الكرم 

، يعني القاعدة معروفة هنا، أريد أْن تطبقوا هذه القاعدة على "أكرم، يكرم، إكراًما"

على القياس تقول:  "أءثر"األثر خذوا أفعل من األثر من الكرم أكرم، ومن األثر 

: الهمزة األولى همزة "أءثر"، فالذي يحدث اجتماع همزتين "مًراأءثر زيٌد ع"

، "أءثر زيدٌ "أفعل، والهمزة الثانية همزة األثر التي هي فاء الكلمة، فصارت 

إذا اجتمع همزتان والثانية ساكنة تنقلب من جنس حركة  -كما قلنا-والحكم 

 األولى.

، مع أّن هذا القياس مثل "اأءثر زيٌد عمرً "، ما نقول: "آثر زيٌد عمًرا"فنقول: 
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 وجوًبا. "آثر زيٌد عمًرا"أكرم، وإنَّما تقول العرب: 

 [.@01:04:01] ال الب:

ال ما يف إدغام، هنا قلب يعني إبدال أبدلنا الهمزة الثانية من جنس  الشيخ:

 حركة األولى، يعني أبدلناها ألًفا.

 [.@01:04:21-01:04:15] ال الب:

أريد جزر المادة هو  "األثر"فقط نريد األصل نقول:  األثر األثرة نحن الشيخ:

 الهمزة والثاء والراء وإال كان األدق أْن نقول: أثرة.

ال  "هو يؤثر، وأنت تؤثر، وأنا أؤثر" "يؤثر"، المضارع "آثر زيٌد عمًرا"نقول: 

، القياس أؤثر فتجتمع همزتان الثانية ساكنة فُتقلب من "أنا أوثر"ما تأيت أؤثر، 

أكرم، يكرم، "، والمصدر أفعل يفعل إفعااًل "أنا أوثر على نفسي"ألولى جنس ا

، األصل إءثار، فتجتمع همزتان الثانية ساكنة واألولى مكسورة، فُتقلب "إكراًما

، وكذلك لو طبقنا ذلك "آثر، يوثر، إيثاًرا" "إيثار"الثانية من جنس األولى، فنقول: 

فالماضي أفعل من الهمزة والميم والنون على اإليمان من الهمزة والميم والنون، 

آمن زيٌد، "، فنقلب الهمزة الثانية من جنس األولى ألًفا فتقول: "أأمن زيدٌ "تقول: 

أيًضا باإلبدال،  "أنا أومن"، ما نقول: أنا أءمن أو أنا أؤمن، "وهو يؤمن، وأنا

 والمصدر إيمان وال يقول: إءيمان، فهذا.

 .[@01:06:40-01:06:28] ال الب:

 "ساأل"هو الكالم هنا هل سُتقلب ُتبدل أم يبقيان؟ يقول: ال، يبقيان  الشيخ:

 كالهما يبقى همزة همزة، يعني ما تقلب ال األولى وال الثانية.

 [.@01:07:02-01:06:59] ال الب:
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ومع ذلك ما أبدل شيٌء منهما إلى حرف علة، هنا فقط نريد أْن نبين أّن  الشيخ: 

مزة والثانية تبقى الهمزة ما ُتقلب إلى حرف علة، هذا الذي الهمزة األولى تبقى ه

ُيراد فقط ليس ُيراد أنه خطأ وصواب، أو أنه يجوز فيه وجٌه آخر، هو ليس فيه إال 

 ."ساأل"اإلدغام 

 إًذا فالهمزتان إذا كانت الثانية ساكنة فُتقلب من جنس األولى.

جتماع الهمزتين إذا كانت الثانية متحركة واألولى متحركة، فنقول: ا

المتحركتين يف كلمة، يحتاجان إلى شيء من التأمل فنقدم الكالم هبما أو ننتظر إلى 

 ما بعد الصالة؟

 [.01:08:09] ال الب:

 ال دعونا نؤكد على المسألة السابقة قبل أْن ندخل يف هذه المسألة. الشيخ:

قلب من جنس الهمزتان إذا اجتمعا والثانية ساكنة، قلنا ما حكم الثانية؟ تُ 

( هذه قلناها آِْرْ (، )َك ِْْر َواْ ت ِمنْ حركة األولى، مثال ابن مالك مثَّل بمثالين قال: )

( هذا فعٌل مبدوٌء هبمزة وصل، اْ ت ِمنْ ( هذا ما تكلمنا عليه، )َواْ ت ِمنْ قبل قليل، )

وهو مأخوٌذ من أمن، يعني من فعٍل أو من كلمٍة فاؤها همزة، فكيف يجتمع 

 يف أول الكلمة؟ طبًعا يقصد همزة الوصل وهمزة القطع الواقعة فاًء.همزتان 

فلهذا ال يتصور هذا إال يف االبتداء؛ ألنك يف وصل الكالم ستسقط همزة 

( بتحقيق َواْ ت ِمنْ الوصل فال تبقى إال الهمزة الثانية، فلهذا ُيقال يف وصل الكالم )

مكسورة والثانية ساكنة، الهمزة، لكن لو ابتدأت الجتمعت همزتان: األولى 

فقلبت الثانية من جنس حركة األولى فقيل: ائتمن، لو بنيت هذا الفعل للمجهول 

، أصله أؤتمن أؤ فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة "اوتمن زيدٌ "كنت تقول: اوتمن، 

واؤتمن زيد بتحقيقها "فقلبت من جنس األولى، فلو وقع يف وسط الكالم لقيل: 
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 لو بدأت هبمزة الوصل الجتمعت الهمزتان وتحقق الحكم.، لكن "واؤتمن زيد

فاؤه همزة، واألمر من  -كما ترون-ومثال ذلك أيًضا فعل األمر من أتى، أتى 

الثالثي يبدأ هبمزة وصل فسيرتتب على ذلك اجتماع همزتين، فإذا ابتدأت فإنك 

أءيت يا "أءيت،  ، واألصل"إيتي إلينا، إيتي إلى زيد، إيتي ما يريد اهلل"ستقول: إيتي 

، فاجتمعت همزتان األولى مكسورة والثانية ساكنة فقلبت الثانية من جنس "محمد

األولى، ولو وصلت لكنت تسقط همزة الوصل وُتحقق الهمزة الساكنة فتقول: 

 وهكذا. "وأءيت إلى زيد، وأءيت ما يحب اهلل"

ة العرب، هذا هو حكم الهمزتين إذا كانت الثانية ساكنة يف المشهور من لغ

يعني أّن الثانية ُتقلب من جنس حركة األولى وجوًبا، هذا هو المشهور يف لغة 

العرب ويف القراءات القرآنية، وجاء نادًرا وشاًذا تحقيق الهمزة الثانية كالقراءة 

الشاذة إئالفهم رحلة الشتاء والصيف، وأجاز الكسائي أْن ُيقال يف ابتداء الكالم 

كالم ليس قرآًنا يعني ليس يف تالوة القرآن، وأجاز أْن ُيقال: أءيت بقرآٍن غير هذا، 

 ، ونص على أّن هذا، ولم يصححه يف القراءة، واهلل أعلم."اؤتمن"

 وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ابه أجمعين.وأصح

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، فقد تكلمنا على حكم اجتماع الهمزتين يف 

كلمة، وعرفنا أّن الهمزتين إذا اجتمعتا يف العين فليس فيهما إال التحقيق واالدغام، 

وإذا اجتمعا يف غير العين، فإْن كانت الثانية ساكنًة فيجب فيها أْن ُتبدل إلى جنس 

 ركة ما قبلها، ثم توقفنا عند الكالم على الهمزتين المتحركتين.ح

فنقول: إذا اجتمعت همزتان متحركتان فلهما من حيث االحتمال تسعة 

احتماالت، من حيث الفتح والضم والكسر يف الهمزة األولى ويف الهمزة الثانية، 

ومٌة أو مفتوحة، فإذا كانت الهمزة الثانية مكسورًة والهمزة األولى مكسورٌة أو مضم

فإّن حكم الهمزة الثانية حينئٍذ أْن ُتقلب ياًء، الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة 

 والهمزة األولى التي قبلها مكسورٌة أو مضمومٌة أو مفتوحة.

فإّن الهمزة الثانية المكسورة حينئٍذ حكمها أْن ُتقلب ياًء، وهذا قول ابن مالك: 

( َِ ص َك َِ ْ َل و اْلَكْسرِ م  ( أي: ُتقلب الهمزة المكسورة ياًء مطلًقا، سواٌء أكانت اي 

ثالثة  -كما ترون-الهمزة التي قبلها مكسورًة أم مضمومًة أم مفتوحًة؟ فهذه 

احتماالت، ثم نقول: إْن كانت الهمزة الثانية مضمومًة والهمزة األولى مضمومٌة أو 
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حينئٍذ أْن ُتقلب واًوا،  مكسورٌة أو مفتوحة، فإّن الهمزة الثانية المضمومة حكمها

سواٌء كانت الهمزة التي قبلها مضمومًة أم مفتوحًة أم مكسورة، وهذا هو قول ابن 

 (.َوَما   َع   َواِوا َأِصرْ مالك: )

إًذا الهمزة المضمومة الثانية ُتقلب واًوا، سواٌء أكانت الهمزة التي قبلها 

ٍت أخر فذكرنا ستة مضمومًة أم مكسورًة أم مفتوحة، فهذه ثالثة احتماال

احتماالت، ثم نقول: إْن كانت الهمزة الثانية مفتوحًة فال ُتقلب ألًفا بل ُتقلب واًوا 

أو ياًء على تفصيل، فإْن كانت الهمزة األولى التي قبلها مضمومًة أو مفتوحًة فُتقلب 

 الهمزة الثانية واًوا، وإْن كانت الهمزة األولى مكسورًة فُتقلب الهمزة الثانية

 مكسورة.

إًذا الهمزة الثانية المفتوحة ال ُتقلب ألًفا، ُتقلب واًوا أو ياًء على تفصيل، وهذا 

 التفصيل ذكره ابن مالك يف قوله: 

ِلةةةةْب  َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ إ ْ ةةةةَت  إِْن   

 

ِلةةةةةةْب   َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

  ( َِ ْ َت َض ية )( يعني: إْن ُتفتح الهمزة الثانإِْن    َر َا   أْو َفْت ْْ ( قبلها همزة مضمومة أ

أو مفتوحة، فإّن هذه الهمزة الثانية المفتوحة ُتقلب واًوا، وإْن وقعت الهمزة 

المفتوحة الثانية إثر كسر يعني إثر همزٍة مكسورة فإهنا ُتقلب ياًء، والخالصة يف 

ها ُتقلب ياًء متى؟ إْن الهمزتين المتحركتين أّن الهمزة الثانية ال ُتقلب ألًفا، ولكن

كانت مكسورًة أو مفتوحًة بعد كسر، كانت مكسورًة أو كانت مفتوحًة بعد كسر، أو 

 ُتقلب واًوا متى؟ إذا كانت مضمومًة أو مفتوحًة بعد ضٍم أو فتح.

من األمثلة على ذلك لو أخذنا أفعل من األدمة واألدمة  :نأخذ أمثلًة على ذلك

مة ستقول: األصل هاتوا القياس ثم القياس أءدم هي السمرة، خذ أفعل من األد

فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة فُتقلب من جنس األولى، فنقول: آدم، وعند جمع 

 ."أوادم"آدم على أفاعل يقولون: 
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أوله همزة وجمعه أفاعل أوله همزة، فكان القياس أْن تجتمع همزتان؛  "آدم" 

يف أفاعل هي همزة أدمة، فكان القياس  أ والفاء -كما ترون-ألّن أفاعل أوله همزة 

أْن ُيقال: أأدم أأ همزتان مفتوحتان أأدم، والهمزة المفتوحة إثر مفتوح ُتقلب واًوا 

، آدم أفعل أوادم أفاعل مثل أحمر وأحامر أفعل وأفاعل، وعند "أوادم"فقالوا: 

 تصغير آدم أحمر.

 [.@01:21:36-01:21:31] ال الب:

 فواعل؟ ال أفاعل، أحامر وأوادم، أفاعل. أفاعل، أنا قلت: الشيخ:

 "أفعل أحمر، َصغر أحمر أحيمر أفيعل، صغر آدم "آدم"وعند تصغير آدم قلنا 

 "أءيدم"، يعني همزتان همزة أفعل وهمزة ُأدمة "أءيدم"أويدم، القياس أْن ُيقال: 

والمفتوحة أي  "ُأء"اجتمعت همزتان األولى مضمومة والثانية مفتوحة 

 ، هذا كالم العرب."أويدم"ُتقلب واًوا، فقالوا:  فالمضمومة

نأخذ مثااًل آخر: نأخذ اإلزار أو األزرة، اإلزار أو األزرة الفاء عندنا همزة، 

بال إعالل، نأخذ هو  "آزر"بال إعالل، نأخذ فاعل  "أزر"نأخذ منها َفَعل، فنقول: 

أنا "ول يف القياس؟ بال إعالل، تقول: أنا ُأَفاعل ماذا تق "هو يأزر"يفاعل نقول: 

فتجتمع همزتان األولى مضمومة والثانية مفتوحة ُأء فالقياس هنا أْن نقلب  "أءازر

وسيأيت أنه يجوز هنا  "أنا أوازر زيًدا"الثاين المفتوحة إثر ضم إلى واو، فنقول: 

التحقيق واإلعالل؛ ألّن هذا يجوز مع همزة المتكلم يف المضارع، وسيأيت استثناء 

 ذلك.

فتجتمع همزتان األولى  "إئرتز" فتعل من اإلدار، افتعل من اإلدار ستِ ل:خِ ا

باألمر  "ايتزر" "ايتزر"مكسورة والثانية ساكنة، فالقياس حينئٍذ أْن ُتبدل ياء فتقول: 

إْن ثبت عن العرب فهو مخالٌف  "اتزر"، ولذلك قالوا ّإن قولهم: "ايتزر زيدٌ "أو 
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 ْن لم يثبت فهو خطأ من الراوي.، وإ"ايتزر"للقياس؛ ألّن القياس 

أصله َفَعل إال  "أن"الفعل أن يئن من األنين، أن يئن،  ومن ا مرلْ على يلِّ:

يوجب  -كما تعرفون-أّن العين والالم من جنس فحدث فيه إدغام، واإلدغام 

، أصله "جلس يجلس"أصله يفعُل مثل:  "يئن"، "أن"سكون األول، فقالوا: 

والالم من جنس فحدث اإلدغام، واإلدغام يوجب سكون إال أّن العين  "يأنن"

، "يأنن"األول، فانتقلت حركة النون وهي الكسرة إلى الساكن قبله وهو الهمزة 

 ."أنا"من أن يئن، تقول:  "أنا أجلس"، خذ أنا أفعل مثل "يئن"فصارت 

 [.@01:26:35-01:26:3] ال الب:

أنا أئن من " " "أنا أئن"دغام ، ثم يحدث اإل"أنا أأنن"القياس األول:  الشيخ:

همزة مكسورة بعد مفتوحة، والمكسورة  "أئن"، فتجتمع همزتان أئ "المرض

 كما سيأيت. "أئن"، ويجوز "أنا أين من المرض"بعد المفتوحة ُتقلب ياًء فُيقال: 

األّب بتشديد الباء أبٌّ وهو الكأل والمرعى كلمٌة  من ا مرلْ على يلِّ أ ِعا:

، يف جمع التكسير عرفنا أّن القياس يف جمع فعل قرآنية أبٌّ ع لى وزن فعلٌّ ككلبٌّ

: أفعٌل "كلٌب وأكلب"يف القلة أفعل، مثل:  ، فطبق ذلك على أبٍّ فنقول يف أبٍّ

، العين والالم من جنس فيحدث اإلدغام فتسكن الباء األولى أأْببٌّ الباء "أأبٌب "

ء فتنتقل ضمة الباء إلى الساكن قبله، ، فاإلدغام ُيسكِن البا"أأُبب"األولى مضمومة 

، فتجتمع همزتان األولى مفتوحة "أأبٌّ "، فلهذا يكون "أأبب"يعني إلى الهمزة 

 ، فحينئٍذ ُتقلب الهمزة الثانية المضمومة إثر فتح إلى واو."أُءٌب "والثانية مضمومة 

فلهذا تقول العرب عندما تعود للمعجم يف جمع األب األب بمعنى المرعى 

 ، هذا الوارد عن العرب، فراعوا هذا اإلعالل."أهٌب "والجمع  "أٌب "

، فإهنا على "إمام"كلمة  ومن ا مرلْ أ ِعا على اجتما  ال مزْين المتحركتين:
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وزن فعال، وواضٌح أّن الفاء هنا همزة إمام، وُيجمع يف القلة على أفعلة مثل:  

أسلحة  "إمام أأممة"ال: ، فالقياس حينئٍذ أْن ُيق"سالح أسلحة"، "إمام" "سالح"

، إال أّن العين والالم من جنس فيحدث اإلدغام، فتسكن الميم "أأممة"أفعلة 

األولى، ما حركة الميم األولى؟ كسر، فينتقل الكسر إلى الهمزة الساكنة قبل الميم 

، فتجتمع همزتان األولى مفتوحة والثانية مكسورة، "أئمة"، فُيقال: "أأممة"

 ."أيمة"ُتقلب ياًء  فالقياس فيها أنْ 

فإذا سمعت كل ذلك وعلمته فإننا نقول: حكم الهمزتين إذا اجتمعتا يف كلمة 

إلى حرف علة، وُيستثنى من ذلك  -كما رأيتم-وهما متحركتان أْن ُتبدل الثانية 

   سترنى من وج ب قلب وإبدال ال مزة  ر  علْ أمران:أمران، 

لمتكلم يف الفعل المضارع، فيجوز يف إذا كانت الهمزة األولى همزة ا: ا ول -

الهمزة الثانية التحقيق واإلبدال بالقلب واًوا أو ياًء بحسب القياس، كما قلنا من 

أنا "، "أأم"، ومن ذلك مثال ابن مالك: "أنا أءازر وأوازر"و "أنا أئن وأين"قبل يف 

 ."أءم"، همزة مضمومة بعد همزة مفتوحة "أأم الناس أو أُءم

، وهذا نصَّ "أنا أؤم النَّاس"، ويجوز التحقيق "أنا أوم النَّاس"واًوا إًذا ُتقلب 

انِيِه أمْ  َوَأصم  عليه ابن مالك يف ]األلفية[ بقوله: ) َْ َ  َوْجَ ْيِن فِ   (، يعني يجوز يف َوَنْح  

الهمزة الثانية التحقيق واإلبدال، قالوا: ألّن همزة المتكلم يف المضارع دلت على 

هو الداللة على التكلم، فصارت كحروف المعاين، هي ال ُتعد يف معنًى مستقل و

حروف المعاين هي من حروف المباين، لكن لداللتها على معنى التكلم صارت 

كحروف المعاين، فصارت كأهنا كلمٌة منفصلة، فجاز أْن ُتعامل على أهنا متصلة 

 مزة الثانية.فُتبدل الهمزة التالية، أو ُتعامل على أهنا منفصلة فُتحقق اله

كلمٌة واحدٌة وردت يف : الم اع الراين الِب   سترنى من وج ب اإلبدال -

على األصل يف التحقيق  "أئمة"، وقد جاء يف السماع "أئمة"السماع وهي كلمة 
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مكسورٌة بعد همزٍة  "أئمة"على اإلبدال وهو القياس، فالهمزة الثانية يف  "أيمة"و

الكوفيون عاصٌم  "أئمة"قرأها بتحقيق الهمزة  مفتوحٍة ليست همزة المتكلم، وقد

 "أئمة"وحمزٌة والكسائي، وقرأها كذلك ابن عامر من السبعة، وقرأها أيًضا خلف 

، وفيها قراءاٌت أخرى "أيمة"من العشرة، وقرأها بعض الُقراء العشرة بالقياس 

 كهمزة بين بين وغير ذلك.

مه وال ُيقاس عليها، مع أّن فيجوز يف هذه الكلمة لورود السماع التحقيق وعد

اجتماع الهمزتين عموًما يف كلمة قليٌل يف اللغة، فلهذا رأيتم أننا ننقر عن األمثلة 

ونبحث عنها بالتنظير يف األفعال؛ ألنه قليٌل يف اللغة وثقيٌل يف اللسان، فعملت 

 العرب على التخلص من هذا الثقل بالقلب، فهذا ما يتعلق هبذه المسألة وإْن كان

فيها مزيد كالم وتفصيل وهي اجتماع الهمزتين يف كلمة، وقد تبين أّن تلخيصها أّن 

الهمزتين إذا وقعتا يف العين وجب تحقيقهما وإدغامهما، وإذا وقعا يف غير ذلك 

نظرنا إلى الهمزة الثانية، فإْن كانت ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة الهمزة 

ُتقلب ياًء إْن كانت مكسورة أو مفتوحًة إثر  السابقة، وإْن كانت متحركة وجب أنْ 

 كسر، أو ُتقلب واًوا فيما سوى ذلك.

 [.@01:36:08-01:36:02] ال الب:

همزة االستفهام كلمٌة مستقلة، فلهذا يجوز أْن ُتحقق فتقول:  الشيخ:

، واجتماع الهمزتين يف كلمتين مختلفتين له أحكام تختلف عن هذه "أأنظرته؟"

ها التحقيق وفيه اإلبدال وفيه بين بين وفيه النقل والحذف، األحكام، نعم في

 أحكامه أكثر من ذلك.

 بعد يلِّ: ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةاَل  َْ  َوَ ةةةةةاُِّ اْقِلةةةةةْب َألِ ةةةةةص َكْسةةةةةِرا 

 

َْْصةةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةةاَل     َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأْو   ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ ةةةة  آِخةةةةرض َأْو َقْبةةةةَل 
 فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةة   َْ  الََن َيا َأْ ِعةةةةةةةا َرَأْواِدَ ةةةةةةةاَ 
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ْعَتةةةْل َعْينِةةةا َواْلِ َعةةةْل    فِةةة  َمْصةةةَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل     ِمنْةةةه  َصةةةِحْي

بعض مواضع قلب األلف والواو إلى ياء، بعض المواضع  ذَكر هنا  

ْ ِلب إلى  اُّ يف م اعالتي ُتقلب فيها األلف والواو إلى ياء،   ين:فَِكر أن  ا لا 

إذا وقعت بعد كسر، إذا وقعت األلف بعد كسر فإهنا ُتقلب  الم اع ا ول: -

، فياء مصابيح "مصابيح"على مفاعيل، فتقول العرب:  "مصباح"ياًء، نحو جمع 

هي ألف مصباح، فلما وقعت ألف مصباح بعد كسٍر يف مفاعيل انقلبت ياًء، 

َوَ اُِّ اْقِلْب هذا هو قوله: )إلى آخره، و "مفتاح ومفاتيح ومسمار ومسامير"وكذلك 

اَل  َْ  (، يقول: اقلب ألًفا تال كسًرا إلى ياء.َألِ ص َكْسِرا 

ْ ِلب فيه ا لا إلى  اُّ: - إذا وقعت األلف بعد ياء  الم اع الراين مما 

ثالثه ألف، وغزال على كم  -كما ترون-التصغير، مثال ذلك تصغير غزال، غزال 

صغر على فعيل أم على فعيعل؟ على فعيعل، حرف؟ أربعة أحرف، والرباعي يُ 

الغين والزاي موجودان يف غزال، والياء الثالثة ياء  "غزيل"فكيف سنصغر غزال؟ 

فعيعل يقولون: ياء التصغير، والياء الرابعة هي ألف غزال وقعت بعد ياء التصغير، 

 ، وكذلك حمار وتصغيره"غزيل"فانقلبت ياًء وادغمت يف ياء التصغير فقالوا: 

َوَ اُِّ اْقِلْب ، وهذا هو قول ابن مالك: )"[ جدار وجدير@01:43:16حمير و]

ْصِرْيرض  َْ اَل َأْو َ اَُّ  َْ (، يقول: اقلب ألًفا تال ياء تصغيٍر إلى ياء، فهذان َألِ ص َكْسِرا 

 موضعان ُتقلب فيه األلف إلى ياء.

ْ ِلب في ا ال او إلى  اُّ:  ْ  يَكر   ْالْْ م ااع 

إذا تطرفت الواو إثر كسر، إذا تطرفت الواو يعني إذا وقعت  ول:الم اع ا  -

يف الطرف يعني يف آخر الكلمة، إثر كسر يعني قبلها كسرة، سواٌء أكانت يف آخر 

 هذا على وزن َفِعل من الرضوان. "رضي"، "رضي"الكلمة حقيقًة نحو: 
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م يقل: رضو، ، ل"رضي"إًذا فالالم الم الكلمة واو أم ياء؟ واو، ومع ذلك قال: 

، فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياًء، فلهذا يكتبون الرضا "رضو"أصل الفعل 

باأللف الواقفة؛ ألّن أصلها الواو عند الجمهور، أقصد أهنم يكتبوهنا باأللف عند 

الجمهور الذين يوجبون كتابتها باأللف، بخالف الكوفيين الذين يكتبون الثالثي 

 سوًرا باأللف النائمة بغض النظر عن أصله.إذا كان أوله مضموًما أو مك

فيكتبون الرضا بالنائمة؛ ألّن أوله مكسور كما كتبوا الربى بالنائمة مع أّن أصه 

، قوي واضح أنه مأخوذ من "قوي"الفعل  "قوي"، وكذلك "ربا يربو"الواو من 

من القوة، قوة على وزن ُفعلة فالعين واو والالم واو، وهذه من  "قوي"القوة، 

الجذور النادرة يف اللغة أْن يكون العين والالم كالهما واو، فكان القياس أْن ُيقال 

، فتطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياًء، فقالت العرب: "قوو"يف َفِعل منه: 

 ."قوي"

 "الشجي"وكذلك لو أخذنا فعٌل هذه صيغة المبالغة، فعل من الشجو فُيقال: 

يشجو، فأصله أشجا الشجو، فتطرفت الواو إثر كسر وأصله الشاجو؛ ألنه من شجا 

، فصار اسًما منقوًصا فُعِمل معاملة المنقوص، فإذا "الشجي"فقلبت ياًء فصارت 

، ويجوز أْن تجعله على فعيل ال على َفِعل فتقول حينئٍذ: "فالٌن شٍج "ُنكر قيل: 

" 
ٌ

 فيكون فاعاًل فيخرج عن كالمنا الذي هو خاٌص بفعل. "شجي

اٌء كانت الواو يف آخر الكلمة حقيقًة، أو كانت يف آخر الكلمة حكًما، قلنا: سو

كأْن تكون يف آخر الكلمة وبعدها تاء تأنيث أو ألف تأنيٍث ممدودة أو ألٌف ونوٌن 

من شجا يشجو  "الشجية"مؤنث الشجي، لو قيل:  "الشجية"زائدتان، مثال ذلك: 

؛ ألّن تاء التأنيث ال "الشجية"كسر ، قلب ياًء لتطرفه إثر "الشجوة"الياء أصله واو 

 على وزن أفِعالء. "أشقياء"تخرج ما قبلها عن كونه يف آخر الكلمة، وكذلك نحو 

إًذا فالهمزة هنا زائدة للتأنيث وإْن كان تأنيًثا لفظًيا، يعني هم مذكرون لكن 
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 اللفظ مؤنث. 

ة من الياء أفعالء، لكن الكلمة مأخوذ -كما ترون- "أشقياء"فالم الكلمة 

الشقوة من الشقاوة، إًذا فالالم يف الحقيقة واو أم ياء؟ واو، فأصل الكلمة 

، تطرفت الواو كيف تطرفت الواو؟ "أشقواء"، فتطرفت الواو إثر كسر "أشقواء"

ليس بعدها إال همزة المد همزة التأنيث الممدودة، وهمزة التأنيث الممدودة لم 

تأنيث اللفظ، فال يخرج ما قبله عن كونه يف آخر ُتبَن الكلمة عليها، إنَّما هو دخل يف 

 الكلمة.

تطرفت إثر كسر فقلبت ياء، فقالت العرب:  "أشقواء"فنقول: إّن الواو يف 

، فقلبت "دعا يدعو"أصلها أدعواء؛ ألهنا من  "أدعياء" "أدعياء"، ومثلها "أشقياء"

 الواو ياًء لهذا السبب، هذا الموضع األول لقلب الواو ياًء.

إذا تطرفت الواو إثر ياء التصغير، مثال ذلك:  لم اع الراين لِلب ال او  اُِّ:ا -

تصغير دلٍو الدلو معروف ُيصَغر على فعيل؛ ألنه ثالثي، فقياسه أْن ُيقال يف تصغير 

دلو دليٌو فعيٌل دليٌو، الذي حدث أّن الواو تطرفت يف آخر الكلمة ووقعت بعد ياء 

 الواو ياًء، فتدغم يف ياء التصغير. التصغير، فحكمها أْن ُتقلب هذه

 "فلهذا تقول العرب يف تصغير دلو: 
ٌ

، وكذلك تصغير "دليوٌ "وال تقول:  "ُدلي

جرو وهو الصغير من الكلب أو السبع والصغير من كل شيء ُيسمى الجر بفتح 

، فتصغيره أيًضا على فعيل؛ "َجرو وِجرو وُجرو"الجيم وكسر الجيم وضم الجيم 

، فتطرف الواو إثر ياء التصغير "جورٌي "قياسه أْن تبقى الواو فُيقال: ألنه ثالثي، و

 ."جرٌي "فُتقلب ياًء وُتدغم يف ياء التصغير فُيقال: 

 و ِان الم اعان يكر   ابن مالِّ يف ق له:

 اْفَعاَل   َيا  بَِ اوض   َْْصِرْيرض   َ اَُّ   َأوْ 
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َِ َأْو  ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ ةةةة  آِخةةةةرض َأْو َقْبةةةةَل 
 فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَلنَ ِدَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َْ  اَ 

أي: اقلب هذا القلب وهو القلب إلى ياء إثر الكسر وإثر ياء التصغير، افعله  

بالواو إذا وقعت آخًرا حقيقًة أو وقعت آخًرا حكًما، كأْن يكون قبلها تاء التأنيث أو 

ْ  َفْعاَلنَ ) َْ  ( وهما: األلف والنون.ِدَ اَ 

ْ ِلب فيه ال او إل - إذا وقعت الواو يف مصدر فعٍل  ى  اُّ:الم اع الرالَ الِب 

أعلت عينه وقبلها كسرٌة وبعدها ألف، إذا وقعت الواو يف مصدر هذا قيد شرط 

مصدر ليس اسم يف مصدر فعٍل أعلت عينه، وقبلها كسرة وبعدها ألف، نحو: 

صام "واضح أّن العين عين الكلمة  "صام يصوم"، "صام يصوم صوًما وصياًما"

، وقالوا: "صوًما"هذه فعل ما فيها إعالل جاءت العين واو  "صوًما"واو،  "يصوم

 ."صام يصوم"، صيام هذا مصدر وأوله مكسور وثانيه وهو العين واو "صياًما"

الواو وقعت يف  "صوام"، صياًما أصلها صواًما صوام، "صوام"إًذا فأصله 

يف  والذي بعدها ألف، والواو "ِصوام"والذي قبلها مكسور  -كما ترون-مصدر 

 معلة أم صحيحة سالمة؟ معلة. "صام"الفعل 

باإلعالل،  "صيام"وإنَّما تقول:  "صوام"إًذا فيجب هنا اإلعالل ما تقول: 

، والذ لوًذا أو لياًذا "قواًما" "قياًما"، واألصل يف "قام يقوم قوًما وقياًما"وكذلك 

بمعنى احتال ومكر  "الوذ يالوذ"بمعنى التجأ، وُيقال:  "الذ يلوذ لوًذا"الذ ُيقال: 

 ونحو ذلك.

، فنقول: "الذ يلوذ"الذي اعتلت اآلن فيه العين  "الذ"فإذا أردنا الفعل األول 

فقاتل يقاتل "والمصدر  "الوذ يالوذ"، أما "لذ باهلل لياًذا"، "الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"

 ."الوذ يالوذ لواًذا"، "قتااًل 

 [.@01:57:53] ال الب:
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الواو وهي العين صحت أو اعتلت؟ صحت إًذا تصح  "الوذ"ال، هذه  الشيخ: 

، ال المصدر تبع الفعل، إذا اعتلت يف الفعل "الوذ يالوذ لواًذا"يف المصدر، 

، "الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"اعتلت، وإذا صحت يف الفعل صحت يف المصدر، إًذا 

 "وذ لياًذاالذ يل"لواًذا ليس من ، [63الن ر:] (ژڑ)الوذ يالوذ لواًذا، ويف اآلية "و

[ منكم @01:58:40[ والمكر، يعني يفرون ]@01:58:36التجأ وإنما بمعنى ]

 يقاتلونكم ويفرون منكم.

 [.@01:58:50-01:58:47] ال الب:

[ لياذ، @01:58:54بمعنى التجاًء ال ما تأيت وال ُتذكر يف المعاجم ] الشيخ:

[ بل عكٍس عكس @01:59:01] "لذ باهلل لواًذا "ما تقول "لذ باهلل لياًذا"فقل: 

 المعنى.

لو قلنا:  :مرال يلِّإذا اختلت الشروط لم ُتقلب الواو ياًء، بل تصح وتبقى، 

؛ صحت ألهنا صحت يف الفعل، "جواًرا"، "جاور يجاور جواًرا ومجاورة"

السوار معروف لماذا صحت الواو  "سوار"، "سوار وسواك"وكذلك لو قلنا مثاًل: 

؟ هي األصل واو يف الجميع األصل واو، "سوار"سرة مع أّن بعدها ألف وقبلها ك

وصحت يف  "صيام"لكن لماذا هناك أعلت وهنا لم ُتعل؟ لماذا أعلت يف 

 ؟"سوار"

 [ غير معتل الواو.@02:00:03-02:00:00] ال الب:

ليس له فعل، قربت الجواب عندما قلت  "سوار"هذا ليس له فعل  الشيخ:

 سوار اسم ليس مصدًرا.

 [.@02:00:19-02:00:18] ال الب:

نعم، اشرتطنا يف المصدر، اشرتطنا مصدر اشرتطنا هنا أْن تقع يف  الشيخ:
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مصدر قلت هذا قيد إلى آخره، ال ُبدَّ أْن تكون يف مصدر المصدر هو محل التغيير؛ 

ألّن المصدر بمعنى الفعل بخالف االسم، االسم يعني بمعنى المفعول سوار الذي 

 سواك كذلك بمعنى الفعل؛ ألنه اسم. هذا يتسور به أو مثاًل 

فصحت الواو أم أعلت؟ صحت  "ِحول"، قالوا: "حال يحول ِحواًل "لو قلنا: 

 "رواًحا"قالوا:  "راح يروح"لماذا ما الشرط الذي فقد؟ ليس بعدها ألف، لو قلنا: 

وسلم يف المصدر؛ ألّن ما قبله  "راح يروح رواًحا" "راح"هذا أعل يف الفعل 

َيا َأْ ِعا َرَأْوا ا هو قول ابن مالك أقصد يف هذا الموضع عندما قال: )مفتوح، وهذ

ْعَتْل َعْينِا ْعَتْل َعْينِا( قيد، )فِ  َمْصَدرِ (، )فِ  َمْصَدِر اْلم  ( ال بد أْن يكون اعتلت اْلم 

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل عينه يف فعله، ثم قال: ) ( يعني: ما َعْل َواْل ِ (، )َواْلِ َعْل ِمنْه  َصِحْي

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل يأيت منه على وزن فعل، )  (.ِمنْه  َصِحْي

، وإنَّما جاء على فعل، "صيام"يقول: فإْن لم يكن بعده ألف لم يأِت على فعال 

يعني لم يأِت بعده ألف فهذا ُيعل وال يصحح؟ ُيصحح، لكن ابن مالك يقول: 

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل  َواْلِ َعْل تصحيحه هنا غالب قال: ) (، معنى ذلك أّن ِمنْه  َصِحْي

الفعل قد يأيت معاًل أو ال؟ قد يأيت معاًل وليس بعده ألف، ولكن هذا من األشياء 

القليلة التي ال ُيقاس عليها، هذا ما أردنا أْن نشرحه يف هذه الليلة، فإْن كان هناك من 

 سؤال يا إخوان، فتتفضلوا به.

 [.@02:03:30-02:03:27] ال الب:

، نعم المعاين اإلجمالية واحدة، "عوذت باهلل ولذت باهلل"عياًذا ولياًذا،  الشيخ:

 ."الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"عاذ يعوذ عوًذا وعياًذا، و"والتصريف 

 [.@2:04:06-02:03:55] ال الب:

ر هذا فعٌل أخذ من االسم، ولم يؤخذ االسم منه، ويسمونه اشتقا الشيخ: ق سوَّ



 

 
e 

g h 

f  454 
 شرح ألفية ابن مالك

من جامد، األصل أّن المصدر ومن المصدر يؤخذ األفعال ومن األفعال تؤخذ  

األسماء، مثال ذلك مثاًل: األصل: جلوس ومن الجلوس يؤخذ جلس ويجلس 

وما إلى ذلك،  "جالس ومجلوس ومجلس وجالس"واجلس، ثم نأخذ من الفعل 

ى األسماء لكن هناك أسماء ليس لها مصادر وإنَّما وضعت مباشرة أسماًء وُتسم

وما إلى ذلك، ومثل أسماء األجناس  "جدار، أرض، باب، كرسي"الجامدة، مثل: 

 إلى آخره. "أسد ونمر"مثل: 

ثم إّن بعض هذه األسماء تحتاج العرب أْن تشتق منها فعاًل، فهي ال تشتق من 

ر؛ ألهنا  األصل من المصدر وإنَّما تأيت لهذا االسم مثل السور، وتأخذ منه سوَّ

إليها، مثاًل تأيت إلى العقرب، العقرب هذا اسم جنس، فيريدون أْن يشبهوا تحتاج 

، يعني إذا "تعقرب الشعر"خصلة الشعر إذا كانت على شكل ذنب العقرب فقل: 

صار على شكل هيئة ذنب العقرب، فقلت هذا اشتقاق من جامد تعقرب، 

جمي والعامي، وقد واالشتقاق من الجامد أقل ما ُيقال فيه أنه أفضل بكثير من األع

توسع فيه المتأخرون، والحد فيه والضابط الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه فال 

بأس؛ ألنه يبقى أنه عربي ومأخوذ من كلماٍت عربية، والعرب فعلوه بكثرة يعني 

 ليس قلياًل يف العربية، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السادس والثالثون بعد املائة
﷽  

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  أما بعد:أجمعين، 

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف ليلة اإلثنين الثالث 

ف من هجرة والعشرين من شهر صفر، من سنة ست وثالثين وأربعمائٍة وأل

، نحن يف جامع الراجح بمدينة الرياض نعقد الحبيب الُمصطفى 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن 

 .-عليه رحمة اهلل-مالك 

قد  الزال الكالم موصواًل على باب اإلبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك  

فصول، ومجموع أبيات الباب وهذه الفصول ثمانيٌة عقدُه يف باٍب وأتبعه خمسة 

يف واحٍد  وأربعون بيًتا، وقد بدأنا بشرح الباب الذي عقده ابن مالك 

وعشرون بيًتا، وشرحنا منها يف الدروس الماضية ثالثة عشر بيًتا، ونشرُح منها 

عليه -ك ، ويف هذه األبيات الباقية يقول ابن مال-إن شاء اهلل تعالى-الليلة ما تيسر 

 : -رحمة اهلل

ةةةةاَل 953 َْ  .َوَ ةةةةاُِّ اْقِلةةةةْب َألِ ةةةةص َكْسةةةةِرا 

 

َْْصةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةاَل    َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأوْ 954  ةةةا اْلتَّْأنِْيةةة َْ ةةة  آِخةةةرض َأْو َقْبةةةَل 
 .فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةالََن َيا َأْ ِعةةةةةةا َرَأْوا  َْ  ِدَ ةةةةةةاَ 
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ْعَتةةْل َعْينِةةا َواْلِ َعةةْل 955    .فِةة  َمْصةةَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل    ِمنْةةةه  َصةةةِحْي

 .َوَجْمةةةع  ِيب َعةةةْينض أ ِعةةةلَّ َأْو َسةةةَكنْ 956 

 

َ  َعةن    ْيةِه َ ْية
ا اإِلْعةالَِل فِ َِ ْ  بِ  َفاْ ك 

ِْ َوفِةةةةة  فَِعةةةةةْل 957  َ ا فَِعَلةةةةة ح   .َوَصةةةةةحَّ

 

 َوْجَ ةةاِن َواإِلْعةةالَل  َأْوَلةةى َكاْلِحَيةةْل  

َلةةْب .َواْلةةَ او  ٍَِمةةا َبْعةة958  َِ  َد َفةةْتَ َ ةةا اْن

 

ْعَ َيةةةةةاِن   ْرَاةةةةةَياِن َوَوَجةةةةةْب    َكاْلم 

 .إِْبةةةَدال  َواوض َبْعةةةَد َاةةة   ِمةةةْن َألِةةةْا 959 

 

ا لَ ةةةةا اْعت ةةةةرِْ    َِ ةةةةْ ِقنض بِةةةة  َوَ ةةةةا َكم 

ْ م  فِةة  َجْمةةعض َكَمةةا960   .َو  ْكَسةةر  اْلَمْعةةم 

 

ةةةةال  ِ ةةةةْي ع ِعنْةةةةَد َجْمةةةةِع َأْ َيَمةةةةا  َِ    

ةةةةْ  ر  َّ اْلَيةةةةا َمَتةةةةى .َوَواِوا ا961  ةةةةَر اْلعَّ ْْ 

 

ةةةةا  َْ ْعةةةةلض اْو ِمةةةةْن َقْبةةةةِل 
 أْلِ ةةةةَ  ٍََم فِ

 962 َْ َر ةةةةد  ِْ  .َكَتةةةةاُِّ َبةةةةانض مةةةةْن َرَمةةةةى َكَم

 

  َْ ا إَِيا َكَسةةةةةةةةب َعاَن َصةةةةةةةةيََّر َِ  َكةةةةةةةة

ْعَلةةةةى َوْصةةةةَ ا963  ةةةةْن َعْينِةةةةا لِ   َْك   .َوإِْن 

 

ْلَ ةةةةى      ْ اَي بِةةةةاْلَ ْجَ ْيِن َعةةةةنْ   َِ  َفةةةة

يذكر مواضع اإلبدال بين حروف العلة، وذكر من قبل  ن مالك مازال اب 

عدة مواضع وذكر يف هذه األبيات مواضع أخرى؛ ففي الدرس الماضي شرحنا 

اَل ": -عليه رحمة اهلل-قول ابن مالك  َْ يعني أن الياء ُتقلب  "َوَ اُِّ اْقِلْب َألِ ص َكْسِرا 

: ر أو ُسبقت بياء تصغير، ثم قالألًفا، يعني أن األلف تقلب ياًء إذا ُسبقت بكس

ْ  َفْعالَنَ " َْ  َأْو ِدَ اَ 
َِ ا اْلتَّْأنِْي َْ   آِخرض َأْو َقْبَل 

ذكر هنا موضعين  "بَِ اوض َيا اْفَعاَل فِ

 النقالب الواو ياًء: 

 "را "إذا تطرفت سواًء كان التطرُف حقيقًيا، إذا كان إثر كسر مثل: -

الرضوان، فتطرفت الواو إثر كسٍر فُقلبت  ؛ ألهنا من"را "وأصلها كما عرفنا: 

 ياًء.

مذكر  "الش يْ"أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا بأن كان بعدها تاء تأنيث كقولهم: -

 ، أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا وبعدها )ألٌف( )ونوٌن( زائدتان."الش  "

ْعَتْل َعْينِافِ  َمْصَدِر الْ "أي قلب )الواو( )ياًء(  "َيا َأْ ِعا َرَأْوا"ثم قال أيًضا:    "م 
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وذكرنا أن المصدر إذا كانت عينُه )واًو( أعلت يف فعله وقبل )الواو( كسر وبعدها 

: يعن الفعل وصياِما، "صام،  ص م، ص ِما، وصياِما"ألف فإهنا ُتقلُب )ياًء(، نحو: 

وقد وقعت يف المصدر، وقبلها كسرة ِص( وبعدها  "صام  ص م")واو( من 

 ياًء(.فقلبت ) "صيام")ألف( 

 يَّكرنا بشرح  َِ ا بياَ  ن البيع التال   تعلق  ب ا، وفيه  ِ ل ابن مالِّ

 : 

 َوَجْمةةةةةةع  ِيب َعةةةةةةْينض أ ِعةةةةةةلَّ َأْو َسةةةةةةَكنْ 

 

َ  َعةن    ْيةِه َ ْية
ا اإِلْعةالَِل فِ َِ ْ  بِ  َفاْ ك 

: إذا كانت )الواو( عين جمٍع وهي يف مفرده معتلٌة أو ساكنة يقول  

المصدر المعتل عينًا الذي سبق شرحه، أي أن )الواو( حينئٍذ فُحكمها كحكمها يف 

ُتبدُل )ياًء( إذا كان قبلها كسرة وبعدها )ألف( ولكنها هنا يف جمع، والمسألة 

 السابقة كانت يف مصدر؛ فالشروط هنا كما تبين من ذلك أربعة: 

 أن تكون )الواو( يف جمع.-

)الالم( صحيحًة ال ُمعتلة،  وأن تكون عينًا، ومعنى كوهنا عينًا: أن تكون-

 المعتل العين، إًذا فالالم حرٌف صحيح.

 وأن يكون قبلها كسرة.-

 وأن يكون بعدها ألف.-

، وكذلك: " ار:  دور"ألنه من  " وار"وأصلُه:  " ارع و  ار" مرال يلِّ:

؛ ألن العين )واو( وقد ظهرت يف الثوب "ِْ اب"، ثياب: أصلُه "ْ بع وْياب"

 وقبلها كسرة، وبعدها )ألف(، وهي يف الُمفرد: "ْياب"الجمع  ولكنها وقعت يف

 : انقلبت الواو ألًفا. " ار"إما ُمعلة: يعني منقلبة كما يف -
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 ."ْ ب"أو ساكنة، كما يف - 

ْ بع "أعلت الواو أم صحت؟  "أْ اب" "أْ اب وأ  اض"بخالف نحو: 

ا صحت الواو ُأعلت قلبت أم صحت ثبتت؟ صحت ما ُقلبت، لماذ "وأْ اب

مع أهنا يف جمع وبعدها )ألف(،  "أْ اب"ولم ُتعل؟  "ْ ب وأْ اب")الواو( يف 

 ."  ضع وأ  اض"، وكذلك "أْ اب"لكن ليس قبلها كسرة 

صحت الواو أم  "   ل، و  ال"، "  ال"جمعُه  "   ل"وبخالف 

 "َ   ل"أعلت؟ صحت، لماذا صحت مع أن قبلها كسرة؛ ال، قبلها فتحة )َط( 

حة؛ ومع ذلك هي ُمتحركة، هي يف الُمفرد ليست ُمعلة وال ساكنة؛ ولهذا قبلها فت

؛ ولهذا حكموا بالشذوذ "  ال": "   لض "صحت يف الجمع ولم ُتعل فُيقال يف 

 على قول الشاعر: 

 ْبةةةةةةين لةةةةةة  أن الِمةةةةةةاُّة يلةةةةةةْ

 

 وأن أعةةةةةةزاُّ الرجةةةةةةال  يال ةةةةةةا 

القياس وهذا قياٌس أم شذوذ؟ شذوذ؛ لن  " يال"على  "   ل"فجمع   

 ُمتحركة، ليست ُمعلة وال ساكنة. "   ل"التصحيح هنا ألن )الواو( يف المفرد 

على  "ر ان": الذي ارتوى من الماء، جمعوا "ر ان"وجمعت العرب 

الواو وقعت يف جمع قبلها  "رواُّع " "ورجالع رواُّع "، "رجلع ر ان"، "رواُّ"

الم ُمعتلة، ونحن فلماذا صحت ولم ُتعل؟ ألن ال "رواُّع "كسرة وبعدها ألف 

، وتجمع "أج اُّ"ُتجمع على  "ج "اشرتطنا أن تكون الالم صحيحة، وكذلك 

ولم ُتعل؛ ألن الالم  "ج اُّ"وصحت الالم وصحت العين هنا  "ج اُّع "على 

 ُمعتلة.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ِْ َوفِةةةةةةة  فَِعةةةةةةةْل  َ ا فَِعَلةةةةةةة ح   َوَصةةةةةةةحَّ

 

 َوْجَ ةاِن َواإِلْعةةالَل  َأْوَلةةى َكاْلِحَيةةْل  

 



 

 
e 

g h 

f  459 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

عرفنا من قبل أن من الشروط يف إعالل الجمع: أن يكون بعدها، أن يكون بعد  

أما إذا لم يكن بعدها  "ْياب"العين الواقعة حرف علة، أن يكون بعدها ألف مثل: 

ألف؛ قبلها مكسور وليس بعدها ألف فما ُحكمها حينئٍذ؟ ال تخرُج عن إحدى 

 حالتين: 

مختومة بتاء تأنيث يف ما قبلها مكسور،  يعني :"فعلْ"إما أن ْك ن على ودن -

 "ع  ض "ليس بعدها ألف؛ فُحكمها حينئٍذ التصحيح وال ُتعل، نحو:  "فعلْ"

: هو الُمسن من اإلبل يعني كبير السن من اإلبل، وبه والع  ُيجمُع على عودة، 

، صححوا أم أعلوا؟ "عودة"ُشبه اإلنسان الكبير فُسمي عوًدا، جمعوها على 

وهو بمعنى كوب، جمعُه  :"ك د"وجود األلف، وكذلك  صححوا لعدم

 بالتصحيح لعدم وجود األلف. "كِ دة"

: يعني ليس بعد "فعلْ"، إما أن يكون على وزن "فِعل"أو  ك ن على ودن -

 العين ألف لكن مختوم بتاء التأنيث، وهذا ُحكمه وجوب التصحيح.

ُه ألف وليس يعني ما قبله مكسور لكن ليس بعد "فِعل"أو  ك ن على -

مختوًما بتاء التأنيث؛ فهذا جاء فيه اإلعالل وهو األكثر وجاء فيه التصحيح، وهو 

: وهي المطر "  مْ"قليٌل عند ابن مالك وعند غيره شاذ، مثال ذلك: لو جمعت 

، ديم: على وزن "   ": "  مْ"الُمستمر بال صوت، كنت تقول يف جمع 

( ما قبلها مكسور، لكن ليس بعدها ألف؛ ، )الياء( كما ترون وقعت )عينًا"فِعل"

، وهنا جاء " وم"قلنا:  "واوِ "ولو أعللنا بقلبها  "   "إن صححنا ُقلنا: 

ُتجمع على قامات  :"قام"، وكذلك "   "التصحيح وهو األكثر يقولون: 

فجمعت  :" اجْ"، وأما "قي ": تجمع على: "قيمْ"أو  "قي "وُتجمع على 

 ."  ج"، وجمعت على "ج  ا "، وعلى " اجاَ"على 

هذا بالتصحيح وال باإلعالل؟ هذا بالتصحيح وهو قليل  "و  ج"حاجة: 
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مأخوذة من أي فعل؟  "  مْ"؟ "  مْ و   "عند ابن مالك وشاٌذ عند غيره، وأما  

أعلت الواو أو صحت؟ أعلت؛  "   "من دام يدوم إًذا فاألصل )واو(، وقولنا: 

ْض "ك اإلعالل،  "فِعل"إًذا األكثر يف  ْض "، و"   "و "  م ، قيمة من "قيم"و "قيم

 قام يقوم، والتصحيح قليٌل أو شاذ.

والثور معروف وهو الذكُر من البقر  "ْ ر"لو وقفنا بعد ذلك عند قولهم 

بالتصحيح أم  "أْ ار"جمعته العرب على عدة جموع، فقالوا مثاًل يف جمعه: 

ن )واو( وهي )واو( عينه كما ترو "فعل"هذا على وزن  "ْ ر"باإلعالل؟ 

هذا بالتصحيح أم باإلعالل؟ بالتصحيح، قياس أم شاذ؟  "أْ ار"ساكنة، وقالوا: 

؟ ُتعل "أْ اب"و "ْ ب"، و"ْياب"و "ْ ب"الواو الساكنة متى ُتعل كما يف 

تصح ألن ما  أْ اب، و"ْ ب وْياب"إذا كان قبلها كسرة وبعدها ألف، كما يف 

 مفتوح؛ إًذا على القياس، أفعال على القياس. ما قبلها "أْ ار"قبلها مفتوح، و

باإلعالل أم بالتصحيح؟ باإلعالل، قياس أم  "ْيار" "ْ رض "وقالوا: يف جمع 

قياس؛ ألن ما قبلها مكسور وبعدها ألف يف جمع، وقالوا يف  "ْيار"غير قياسي؟ 

يف التصحيح، ولكنه قياس أم غير قياس؟ قياس؛  "ِْ رَ"، "ِْ رَ" :"ْ ر"جمع 

ِْ "القياُس فيها التصحيح كما قال ابن مالك:  "فِعلْ"ن أل ، "وصحح ا فعل

 قياُسها التصحيح. "فِعلْ"

 "فِعلْ"، باإلعالل فهو قياسي أم شاذ؟ شاذ ألن قياس "ْيرة"وقالوا: 

، الياء قبلها كسرة لكن بعدها راء "ْيران": "ْ ر"التصحيح، وقالوا أيًضا يف جمع 

؟ لماذا غير "ْيران"ياًء يعني هذا قياسي أم غيُر قياسي  ال ألف؛ فالواو ُأعلت ُقلبت

قياسي؟ تذكر المواضع السابقة، قلنا يف المواضع السابقة: أن )الواو( إذا سكنت 

: من الوزن، "ميزان"بعد كسر متى ما سكنت بعد كسر ُتقلُب )ياًء( كما يف 

ى سابقة، تقلب هذه المواضع القياسية للقلب، لكن طبًعا مسألة أخر "ميزان"
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 نعم.

سكنت الواو  "ْ ر ْ ران"من  "ْ ران"نعم الواو سكنت أصلها  :"ْيران"

 ."ثيران"بعد كسر وقلبت ياًء، وقيل 

 :  بعد يلِّ قال ابن مالِّ

َلةةةْب  َِ  َواْلةةةَ او  ٍَِمةةةا َبْعةةةَد َفةةةْتَ َ ةةةا اْن

 

ْعَ َيةةاِن   ْرَاةةَياِن َوَوَجةةْب    َكاْلم 

 َألِةةةةْا  إِْبةةةةَدال  َواوض َبْعةةةةَد َاةةةة   ِمةةةةنْ  

 

 

 

ا لَ ةةا اْعت ةةرِْ   َِ ةةْ ِقنض بِةة  َوَ ةةا َكم 

 يكر  نا م اِعا لِلب ال او  اُِّ.-  

 ويكر م اِعا لِلب ا لا واِو.-

 ويكر م اِعا لِلب الياُّ واِو.-

نحن ذكرنا يف أول الشرح أننا سنشرح أبيات ابن مالك على ترتيب األلفية، فإذا 

ا سنعود ونجمع النظائر فنذكر الهمزة انتهينا من شرح باب اإلعالل وشرح أبياهت

ُتقلب )واًو( متى؟ وتقلب )ألًفا( متى؟ وتقلب )ياًء( متى؟ بحسب المواضع، ثم 

نذهب على األلف ونعرف متى ُتقلب همزًة ومتى تقلب ياًء، ومتى تقلب واًو 

 بحسب المواضع حتى ننتهي؛ لكن اآلن نتبع ابن مالك يف شرح أبياته.

 إذا كانت  -الموضع الذي ذكره هنا لقلب الواو ياءً – ُِّ فم اع قلب ال او  ا

الواو الًما وهي رابعًة فصاعًدا، وقبلها فتحة، إذا وقعت الواو حرًفا رابًعا فصاعًدا: 

 رابًعا، خامًسا، سادًسا، وقبلها فتحة فإهنا ُتقلُب ياًء.

 مثال ذلك: 

 (.00:25:08@)  الب:

ط أن تكون الًما، يعني يف موضع الالم ال ُيشرتُط فيها ذلك؛ وإنما ُيشرت الشيخ:
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من الكلمة؛ سواًء كانت متطرفة أو تالها اتصل بالكلمة شيء، إذا كانت الًما مثاًل  

 تكون يف األخير قد يتصل بالكلمة شيء ومع ذلك ُتقلب.

الياء هنا اتصلت بالتاء، وإن كانت  "أرايع  د ِدا"، "أرايع  د ِدا"مثل: 

أرايع  "لت هبا، لكن الياء وقعت هنا الًما للفعل التاء كلمة أخرى لكن اتص

َ  "، أرضيُت هذه من الرضوان يعني أن الالم واو، وأصُل الكلمة: "د ِدا أرا 

 ."أرايع  "ووقعت الواو رابعًة وقبلها فتحة، فقلبت ياًء، فيقال:  "د ِدا

رايان"وكذلك لو قلنا:  : أيًضا من الرضوان، الالم واو، وأصل الكلمة: "م 

رايان"فوقعت الواو رابعًة قبلها فتحة وُقلبت ياًء:  "را انم  " ، وكذلك "م 

 وقعت الواو رابعًة بعد فتح وُقلبت ياًء. "  را ان"أصُلها:  "  رايان"

الياء وقعت رابعة،  "أنا أ را  د ِدا"؟ "أنا أ را  د ِدا"ما رأيك لو قيل: 

 "أنا أ را "صل الكلمة أليس كذلك؟ وُأرضي من الرضوان، إًذا فالالم )واو( وأ

..أعلت لهذه القاعدة أو لقاعدٍة أخرى؟ .إًذا ُأعلة الواو بقلبها ياًء، "أنا أرا "

وقعت رابعًة بعد كسر ما  "أرا "القاعدة هنا تقول: إذا وقعت رابعًة بعد فتح، و

 تدخل تحت هذه القاعدة.

)ياًء(  تدخل تحت قاعدٍة سابقة وهي أن )الواو( إذا تطرفت إثر كسر ُتقلب

تطرفت )الواو( إثر كسر فقلبت )ياًء(،  "را "أصلها  "را "مثل: 

؛ إًذا هذا المثال يدُخل يف قاعدٍة سابقة أما "أ را "ومثل:  (28:35:00@)

رايان"أو  "أرايع  "قاعدُتنا فيُدخل فيها نحو:  ، "أ عيع  "، أو نحو: "م 

َ  "، األصل: " عا  دع "من  "أعد ع  " "أ عيع  عليه" ، وُقلبت "أ ع 

 )الواو( ياًء ألهنا وقعت خامسًة بعد فتح.

تناول  "ع ا  ع  "، ومعنى "ع ا  ع  "، من "أع يع  "وكذلك لو ُقلنا: 
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َ  "الشيء: أي تناولته؛ إًذا فأصل  أع  َ"الشيء،  : أع   وُقلبت  "أع يع 

 )الواو( ياًء لوقوعها رابعًة بعد فتح.

ع يان"وكذلك لو ُقلنا:  ع يان   رايان"ن مالك: وهذا مثاُل اب "م   ."الم 

َ  "بخالف  لماذا لم ُتقلب )الواو( )ياًء(؟ ألهنا ليست رابعًة فصاعًدا  " ع 

َ  "بل ثالثة، وكذلك:  الُحكم ُمختٌص بالرابعة فصاعًدا؛ طبًعا نحن ال نضع  "سم 

القواعد، يعني فقط ُنقعد لكالم العرب الذي سمعناه عن العرب، فالعرب تقلب 

 تقلب الثالثة.الرابعة وال 

َض ": ثم يقول ابن مالك  ، بل هذا الذي شرحناه "وال او ٍِما بعد فت

قبل قليل من كون أن )الواو( إذا وقعت رابعًة بعد فتح ُتقلب )ياًء (هذا هو قول ابن 

َض  نِلب"مالك:  ع يان   رايان": أي ياًء انقلب "وال او ٍِما بعد فت ، "كالم 

ع يان "ونه )الًما( بعد فتح على )ياء( نحو: يقول: ينقلب )الواو( حالة ك الم 

 ؛ هذا موضع قلب الواو ياًء. "  رايان

  ِفإذا وقع بعد ضم، )األلف( إذا وقع بعد ضم  :وأما م اع قلب ا لا واو

أما إذا انقلبت ألف  "ك  ْب"نبنيها للمجهول:  "كاْب"فإنه ُيقلب )واًو( نحو: 

 عت بعد ضم.ألهنا وق "ك ْب"إلى )واو( يف  "كاْب"

 "كاتب"لماذا انقلبت ألف  "ك  تب"لو صغرناها نقول:  "كاْب"وكذلك  

 ؟ لوقوعها بعد ضم."إلى )واو( يف كويتب

 ."ااربع وا  رب"و، "وا رب اارب"وكذلك: 

  ُِّالياء( ُتقلب واًو فإذا سكنت بعد ضٍم يف ُمفرد:  ،وأما م اع قلب ال او  ا(

 إهنا ُتقلُب واًو طبًعا لمناسبة الضم.)الياء( إذا سكنت بعد ضم يف ُمفرد ف

، من ماذا؟ "أوقن باهلل فأنا م قن"فأنا ماذا؟  "أوقن  باهلل"مثال ذلك لو ُقلت: 
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، "وقين"ليست  " ِين"يعني الفاء: ياء،  " ِين"ما أصُل الكلمة؟ من اليقين  

ثم ُقلبت  "أو ِن": "أوقن"، إًذا أصل الكلمة يف "أ فعل" "أوقن"، و" ِين"

 ."أوقن"وقلبت الياء واًو:  "أو ِن"ا أصله

وُقلبت الياء واًو ألهنا سكنت بعد ضٍم يف  "و ِن"أصُلها  "ووقن"وكذلك: 

 ُمفرد.

مأخوذٌة من ماذا؟ من الُيسر، ففاء الكلمة )ياء( وأصل  "م سر"وكذلك: 

يسر"الكلمة:   ."م سر"ثم قلبت الياء واًو يف هذه القاعدة وقيل  "م 

لماذا لم ُتقلب الياء واًو؟ لم  "أ ِن" "أ ِن د ِدا باهلل" بخالف ما لو ُقلت:

 تسبق بضم، أي سكنت لكن لم ُتسبق بضم.

يام"وبخالف  ياِما"وقال:  " ام   ي   ": مصدر "    " يام"، " يماِنا، و  

يام"لماذا لم ُتقلب الياء واو؟ الجواب: ألهنا لم تسكن، مع أهنا مسبوقة بضم    " 

 لكن هي لم تسكن.

جمع ابن مالك الكالم على قلب األلف واًو، وقلب الياء واًو اللذين وقد 

 :"َوَوَجْب " "شرحناهما قبل قليل يف قوله: 

 إِْبةةةةةَدال  َواوض َبْعةةةةةَد َاةةةةة   ِمةةةةةْن َألِةةةةةْا 

 

ا لَ ةةةا اْعت ةةةرِْ    َِ ةةةْ ِقنض بِةةة  َوَ ةةةا َكم 

نحو: يقول: يجُب أن ُتقلب األلف والياء إذا وقعا بعد ضٍم أن ُيقلبا إلى واو  

 : ثم قال ابن مالك  ،"م قن"

ْ م  فِةةةة  َجْمةةةةعض َكَمةةةةا  َو  ْكَسةةةةر  اْلَمْعةةةةم 

 

ةةةال  ِ ةةةْي ع ِعنْةةةَد َجْمةةةِع َأْ َيَمةةةا  َِ    

هذا البيت ُمرتبٌط بالبيت السابق، البيت السابق ماذا قررنا يف الياء إذا كانت  

عد ضٍم يف ُمفرد، ساكنًة وقبلها ضم؟ تقلب واًو لكن هناك ُقلنا يف ُمفرد، إذا سكنت ب

 فإذا سكنت بعد ضم يف جمع؛ فُحكمه يف هذا البيت قال: 
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ْ م  فِةةةة  َجْمةةةةعض َكَمةةةةا  َو  ْكَسةةةةر  اْلَمْعةةةةم 

 

ةةةال  ِ ةةةْي ع ِعنْةةةَد َجْمةةةِع َأْ َيَمةةةا  َِ    

يقول: سبق أن الياء الساكنة إذا وقعت بعد ضٍم فإهنا ُتقلُب إلى واًو نحو:  

خاٌص يف المفرد، فإذا وقع ذلك يف جمع؟ وسبق أن نبهنا على أن ذلك  "م قن"

، "بيعاُّ"أو  "أبي "وجب قلُب الضم كسًرا وتصحيح الياء، مثال ذلك: جمع 

وسبق لنا يف جمع  "أخعر وخعراُّ"و "أ مر و مراُّ"مثل:  "أبي  وبيعاُّ"

علض "ُيجمعان على  "أفعل وفعالُّ"التكسير أن  مر"بالتكسير،  "ف   "أ مر   

مر"و  كما يقول ابن مالك. "أ مرض و مراُّ"لجمع  "فعلع " " مراُّ   

فعل: بضم الفاء وسكون العين، ومن  "ف علض "إًذا فأفعل وفعالء ُيجمعان على 

وكان القياس أن  "ف علض "يجمعها قياٌس على ماذا؟ على  "وبيعاُّ أبي "ذلك: 

فاجتمعت الياء الساكنة بعد ضم، لو كان ذلك يف ُمفرد لكنا قد  "ب ي ع "تقول: 

يعني  "يف الجمع ُتصحح الياء"الياء واًو؛ لكن هذا يف جمع يقول ابن مالك: قلبنا 

ُتبقيها ما تعلها ما تقلُبها، تصحح الياء؛ ماذا تفعل؟ نأيت للحركة للضمة ونقلُبها 

 ."بي ع ": "أبي  بيعاُّ"كسرًة لمناسبة الياء، يقول العرب يف جمع 

لسابقة، الحظتم أن الذي لو الحظتم يف أحكام اإلعالل عموًما يف المواضع ا

يغلب الحركة أم حرُف العلة؟ نعم األصل يف اإلعالل أن الحركة هي التي تغلب 

أما أن  "ِْ اب"نقول يف األصل:  "فعال"نجمعها  "ْ ب"وتؤثر يف حرف العلة، 

لكن هم يغلبون  "ْ اب"وتغلب الواو فنقول:  "ْياب"تغلب الكسر فنقول: 

 ."ْياب": الحركة نقول

نغلب  "ِم دان"من الوزن لكان األصل أن ُيقال:  "م عال"ا مثاًل: لو قلن

 وهكذا. "ميزان"الكسرة فنُعل الواو، أو ُنغلب الكسرة ونقلب )الواو( نقول: 

األصل يف اإلعالل أن تغلب الحركُة حرف العلة، وكالمثال السابق كما ُقلنا يف 
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يف الجمع، يف جمع من أجل الحركة، لكن ُهنا  "م قن"وقلنا:  "م قن م  ِن" 

انقلبت الحركة أو حرف العلة؟ حرف العلة لماذا؟  "بي "قلنا:  "أبي  بيعاُّ"

من "نحن ُنقعد له؛ لكن نحاول أن ُنعلل فعللوا وقالوا:  -طبًعا هذا كالم العرب-

 الُمقرر يف الجمِع والُمفرد أيهما أخف الجمع أم الُمفرد؟ الُمفرد أخف من الجمع.

واو والياء أيهما أخف الياء أم الواو؟ الياء؛ ألن الواو أم ومن الُمقرر يف ال

الضمة، والضمة معروفة أهنا أقوى وأثقل الحركات، فأنت إذا قلت اآلن يف جمع 

 ؛ أنت بين أمرين: "ب ي "قلت يف القياس:  "ف عل"على  "أبي  وبيعاُّ"

 فجمعت "ب ض"إما أن تعل الياء فتقلبها إلى ماذا؟ إلى )واو( فتقول: -

فُتبقي ثقل  "بي "حينئٍذ ثقل الجمع وثقل الواو، أو أن تغلب الكسر فتقول: 

الجمع أو تجمع بين ثقل الجمع وخفة الياء، وهذا الذي فعلت العرب، قالوا: هنا 

 ُغلبت الحركة لكي ال يجتمع ثقالن يف الكلمة، ثقل الجمع، وثقل الواو.

باإلعالل وال  "ْياب"يقولون ماذا؟  "فعال"على  "ْ ب"فإن قلت يف جمع 

أنتم -بالتصحيح؟ باإلعالل، لماذا أعلوا هنا وقلبوا )الواو( ياًء يف الجمع؟ لو قيل

لم ُنعل الياء لقلبها )واًو( وإنما نقلب الضمة  "ب ي "وُقلتم: إن  -قبل قليل عللتم

لماذا؟ لكي ال تنقلب الياء إلى واو؛ فيجتمع على الكلمة  "بي "كسرة فنقول: 

 وثقل الواو. ثقل الجمع

لكنهم ُيعلون  "ِْ اب"القياس:  "فِعال"على  "ْ ب"لو قلنا يف جمع: 

يف الجمع؟  "بي "لماذا أعلوا هنا يف الجمع ولم ُيعلوا يف  "ْياب"فيقولون: 

بإعالل )الواو( إلى )ياء( اجتمع يف  "ْياب"نعم، للعلة نفسها؛ ألنك إذا ُقلت: 

الجتمع ثقل الضم وثقل  "ِْ اب"ُتعل يف  الكلمة ثقل الجمع وخفة الياء، ولو لم

الواو طبًعا هذه تعليالت فقط؛ ليس معنى ذلك أهنا حاكمة ليست هي الحاكمة، 

 هي تعليالت.
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، "أ ي   يماُّ"، فقال: "أ ي "ومثال ابن مالك الذي ذكره وهو جمُع 

: هو مرٌض ُيصيب اإلبل فتهيم على وجهها وال تقر، وتشرُب وال تروى، ال ي و

كان ُحبها أشغله عن نفسه؛  " ام ف الن  ب النْ"ذلك ُسمي شدة الُحب بذلك: ومن 

ْع  يماُّ"، أو "جملع أ ي " "أ ي "فإذا جمعت:  ، أو "رجلع أ ي "أو  ،"ناق

، " ي ": "أ ي "، فيقال يف جمع "ف عل"فقياُسه أن ُيجمع على  "امرأةع  يماُّ"

لياء واًو فيجمعوا ثقل الجمع بالتصحيح، لماذا صححوها؟ لكي ال يقلبوا ا " ي ع "

 وثقل الواو.

 .  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةةةةةْ  ر  َّ اْلَيةةةةةةةا َمَتةةةةةةةى  ةةةةةةةَر اْلعَّ ْْ  َوَواِوا ا

 

ةةةا  َْ ْعةةةلض اْو ِمةةةْن َقْبةةةِل 
 أْلِ ةةةَ  ٍََم فِ

  َْ َر ةةةةةةد  ِْ  َكَتةةةةةةاُِّ َبةةةةةةانض مةةةةةةْن َرَمةةةةةةى َكَم

 

  َْ ا إَِيا َكَسةةةةةةةب َعاَن َصةةةةةةةيََّر َِ  َكةةةةةةة

كسر فما ُحكمها؟ الواو إذا تطرفت إثر كسر سبق لنا أن الواو إذا تطرفت بعد  

 فما ُحكمها؟ ُحكمها أن ُتقلب )ياء( سواُء:

، أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا "را "أصلها  "را "تطرفت تطرًفا حقيقًيا ك-

 من الشجو. "امرأةع ش يْ"بأن كان بعدها تاُء التأنيث مثل: 

 ئدتان، تذكرون ذلك.أو تطرفت تطُرًفا ُحكمًيا بأن كان بعدها ألٌف ونوٌن زا-

وقلنا هنا: يف كوهنا متطرفًة تطرًفا ُحكمًيا بعدها ألٌف ونون زائدتان ليس هناك 

مسموٌع لهذا الُحكم، ولكن نأيت له بمثاٍل مقيس يسمونه بناء، كما لو بنينا مثل 

من الغزو، خذ الغزو اسًما على بناء: يعني على وزن، يعني على مثال،  "اربان"

َغَضري، َغزي، َضَرَب، غزوان، وال "ضربان، ماذا ستقول؟ يعني على صيغة 

 باإلعالل. "غز ان"بالتصحيح،  "غزوان"غزيان؟ 

ونحُن قلنا إن الواو إذا تطرفت إثر كسر ُتعل أو ُتصحح؟ ُتعل، إًذا نقول: 
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هذا ُيسمى باب البناء، وهو من أبواب الصرف  "غز ان"؟ "غزوان، أو غز ان" 

اس؛ ألن باب األسماء، التسمية األعالم يف اللغة العربية القائمة على ُمجرد القي

ا، فباب اإلعالم تكُثر فيه الجدة، كما ترون عند الناس اآلن ُيحبون أن  واسٌع جدَّ

يأتوا بأسماٍء جديدة، لك أن تبني من الكالم العربي على أوزاٍن لم ُتسمع ولكنها 

 مقيسه.

شيء ويأيت له باسٍم جديد، لك  إنسان عنده مثاًل محل أو شركة أو اخرتاع، أي

 -جاك ولد–أن ُتسمي باسٍم ُمستعمل؛ ال بأس، ُيسمى هذا العلم المنقول، تسمي 

نقلته من  "منصور"نقلته من اسم الفاعل من نصر فهو ناصر، أو  "ناصر"فُتسميه 

فإذا أردت اسًما  "نصر  نصر نصِرا"نقلته من المصدر  "نصر"اسم المفعول، أو 

 ي لم ُيستعمل من قبل لك أن تستعمل هذا الباب باب البناء.ُمرتجاًل يعن

فهذا  "نِصران"فتقول:  "اربان"على وزن  "النصر"تقول مثاًل سآخذ من 

جائٌز يف األعالم ليس جائز يف األفعال واألسماء الُمشتقة، يف األعالم ال بأس 

معنى  بذلك، ُتسمي الشركة أو ُتسمي المحل بمثل هذه األسماء الجديدة؛ هذا

؛ فهذا األمر شرحناه من قبل، وهو أن الواو إذا تطرفت إثر كسر "البناُّ"قولهم 

 ُتقلب ياًء.

هنا اآلن يتكلم ابن مالك يف البيتين السابقين على نحو هذا الُحكم، لكن 

فما ُحكمها؟ حكمها أن ُتقلب واًو،  "الياُّ أ ِعا إيا ْ رفع إْر ا ض ")الياء( يقول: 

ة هي التي تغلب حرف العلة؛ سواٌء تطرفت الياء تطرًفا حقيقًيا كما ُقلنا دائًما الحرك

 : بمعنى ما أقضاه، يعني ما أحسن قضائه."قع  الرجل  "يف قولهم: 

وقد سبق يف باب التعُجب إن ُكنتم تذكرون أن التعُجب له صيغتان قياسيتان: 

ذا أردت هبا وله أيًضا صيغٌة قياسيٌة ثالثة وهي فُعل، إ "ما أفعله ، وأفعل به"

تنقلُه  "فع ل"أو  "فِعل"أو  "فعل"التعُجب فلكم أن تنقل أي فعٍل ثالثي من بابه 
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 للداللة على التعُجب: "فع ل"إلى صيغة 

قعى "، من القضاء، "قعى  ِع "، "قعى"فالفعل الذي عندنا: 

: يعني فعل القضاء، فإذا أردت أن تتعجب من ُحسن قضائه لك أن تقول: " ِع 

، أو أن تصوغ الفعل على "أقع  به أفعل به"، أو "ما أفعله" "َما أقعا"

 يعني ما أحسن قضائه. "قع  د دع " "قع "تقول:  "َفع ل"

َ  وأرم  به"، تقول: "رميه"وكذلك لو تعجبت من  ، أو تصوغ الفعل "ما أرما

رم ، رم  "ماذا تقول؟  "رمى"من  "فع ل"على فُعل، فإذا صغت الفعل على 

، يعني الالم ياء فأصُل الفعل: "رمى  رم "ا من الرمي من مع أهن "الرجلِ 

ل" "واوِ "فتطرفت الياء إثر ضم فُقلبت  "رم  " يعني: ما أحسن  "رم  الرج 

ل  "يعني ما أهناه: أي ما أعقله، أو  "ن   الرجل  "رميه، أو  : يعني ما "سرو الرج 

 أقوى سيره يف الليل، وهكذا.

إذا تطرفت إثر ضٍم تطرًفا حقيقًيا؛ فهذا ما ذكره  قلنا: إن ما ذكرناه من أن الياء

ْ  ر  َّ اْلَياُّ َمَتى أْلِ َ  ٍََم فِْعلض "ابن مالك يف قوله:  َر اْلعَّ ْْ ، يعني أن الياء متى "َوَواِوا آ

 ما كانت:

-: ِفا  ِيِِيا ٍم فعلض ِْ ْ ر  ت رف فإهنا ُترُد )واًو( ُتقلُب )واًو( إذا كانت إثر  أب م 

 ضم.

كمِيا،أو ك- تأنيث، هي الم الكلمة  "هاءُ "بأن يكون بعدها  ان الت ر   ْ رِفا   

يعني أخر حرف صحيح فيها لكن بعدها تاء تأنيث فيكون التطرُف ُحكمًيا، هذا 

 ليس له مثاٌل مسموع، وسنأيت له بمثاٍل مقيس من باب البناء.

اُّض كَ "فهذا الذي ذكرُه ابن مالك يف قوله:  َْ َتاُِّ َبانض مْن َرَمى أْو ِمْن َقْبِل 

 َْ َر د  ِْ  "مِدرة"، "مِدرة"على مثال وبناء  "رمى يرمي"، لو بنينا من الفعل "َكَم
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يه أم مرم َ" "مِدر مِدور  "؛ هنا نقول ماذا؟ "م علْ"على وزن   ُنعل أم  "مرم 

لماذا أعللنا بقلب الياء واًو؟ ألهنا تطرفت إثر  "مرم َ"ُنصحح؟ ُنعل، إًذا نقول: 

 كان الطرُف ُحكمًيا.ضم، وإن 

أو كان التطرُف ُحكمًيا بأن كانت الم الكلمة وبعدها ألٌف ونون زائدتان، -

وهذا أيًضا ليس له مثاٌل مسموع فنأيت له بمثاٍل مقيس من باب البناء؛ وهذا الذي 

َْ "ذكره ابن مالك يف قوله:  ا إَِيا َكَسب َعاَن َصيََّر َِ على  "رمى  رم "، لو جعلت "َك

هذا اسُم مكان يف بالد قيس، موضع اسمُه سبعان  "سبعان"، و"ب عانس"مثال 

يان"كنا نقول ماذا؟  "فعالن"على وزن   "رم ان"؟ "رم ان"أم  "فعالن رم 

 باإلعالل؛ ألن الياء تطرفت إثر ضم، وإن كان التطرف حكمًيا.

، أو "رمى  رم "إًذا نعرف من ذلك لو أن أحًدا أخذ من كلمًة الُمها ياء ك

، وأتى بكلمٍة جديدة حدث فيها هذا الُحكم، " د    دب"أو  "ى  ِع قع"

القياس أن  -وإن لم ُيسمع عن العرب-أن الياء تطرفت إثر ضم؛ فنقول له: القياس 

 تقلب الياء واًو، هذا الذي ُكنا نقولُه يف معنى القياس.

ير هو معرفُة حكم الشيء غير المسموع، القياُس ال ُيطبق إال يف غ الِيا :

المسموع، المسموع هو الحكم، والقياس: القياس إنما يكون يف غير المسموع، 

تقيسُه على ماذا؟ الشك أنه يقيسُه مسموع، وإن كان المسموُع ُكله آيتٍ على طريقٍة 

 واحدة فالقياُس عليه.

فإن كان المسموع على أكثر من وجه؛ إن كانت الوجوه كثيرة قس عليها 

يجوز، وإن كان أحدهما كثيًرا واآلخر قلياًل فالجمهور جمعًيا؛ هذا يجوز وهذا 

يرون أن القياس إنما يكون على الوجه الكثير، والقياس صحيٌح فصيٌح يف نفسه 

 ولكن ال ُيقاُس عليه.
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   ِا الباب بِ له:  ْ  خت  ابن مالِّ

ْعَلةةةةةةةى َوْصةةةةةةةَ ا ةةةةةةةْن َعْينِةةةةةةةا لِ   َْك   َوإِْن 

 

      ْ اَي بِةةةاْلَ ْجَ ْيِن َعةةةنْ   َِ  ْلَ ةةةىَفةةة

، وبقي يف ذهني إلى اآلن مع أين "يروى"عندما حفظُت األلفية حفظُت البيت:  

 ومع ذلك أخطأت مرتين. "ُيروى"ليس ب  "  ل ى"قبل أن أشرحه أقول انتبه: 

 (00:60:51@)  الب:

؛ ألهنا ُتخالف السجعة األولى: "يروى"ما تصير  "  ل ى"ال هي البد  الشيخ:

فهذا يعني أهمية أن اإلنسان إنما يحفُظ يف  "  ل ى"ا : تنتهي بالفاء إذً "وصا"

البداية حفًظا صحيًحا ولو كان حفًظا ُمتمهاًل، لكن يتأكد أن ما يحفظُه صحيًحا 

 سواء من حيُث النُطق أو من حيُث الكلمة.

ُفعلى: بضم  "ف على": إذا وقعت الياُء عينًا لوصٍف على وزن يقول 

فيجوز لك فيها الوجهان، يجوز  "َفعلى"ليست  "ف على"الفاء، وسكون العين، 

أن ُتعل بقلب الياء واًو فحينئٍذ تبقى الضمُة على حالها، ويجوز أن ُتصحح الياء 

ا كيء، "أنرى: بإبقائها ياًء؛ فيلزُم من ذلك أن تقلب الضمة كسرة، نحو: 

ا ماذ "أفعل  ف على"لو أردنا األنثى المؤنث من األكيس:  "وا ايق، وا  يب

 نقول يف مؤنث األكيس؟ 

ْ صحَ:- ، "امرأةع ايِى"، ومؤنث األضيق: "كيسى"تقول:  لِّ أن 

واألصل هنا الياء؛ ألن األكيس من الكيس، واألضيق  " يبى"ومؤنث األطيب: 

 من الضيق، واألطيب من الطيب.

ْععل بِلب الياُّ واوِ - ك سا: امرأةع ك سا، وامرأةع  ":؛ فتقول حينئذٍ ولِّ أن 

 بقلب الياء واًو وتصحيح الضمة. "امرأةع   باا قا، و

، تجعلها "ف على بالياُّ"القياس أن تقول ماذا؟ تجعلها على  وكان الِيا ،-
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؛ والثقل واضح، ففرت "كويسى، وطويبى، وُضيقى"بالياء فتقول:  "ف على"على  

 العرب من الثقل ُهنا بإحدى طريقتين: 

 رلب العمْ على ا صل يف اإلعالل ْ ؛ فتقلب الياء واًو فتقول: إما أن 

 ."ضوقا"و "كوسا"، و"طوبا"

  ْصحح  ا وِْلب العم ْ ْ رلب  ر  العلْ فت ربع الياُّ  إلى كسرة  أو أن 

 ."طيبا، وكيسا، وضيقا"فتقول: 

 اب   يب   يِبا "، ُيقال: " اب   يب  "لو كانت مصدر  "  با"بخالف 

در طبًعا من األسماء غير لم تكن وصًفا، المص "  با"لو كانت مصدًرا  "و  با

األوصاف، والشرط ُهنا أن تكون عينًا لُفعلى وصًفا، وعلى أن تكون وصًفا يجوز 

 فيها الوجهان.

 "  با"أما إذا كانت اسًما غير وصف فليس لك فيها إال اإلعالل، فتقول: -

 ." اب   يب  يِبا و  با"

كن وصًفا فأيًضا اسًما للجنة، فإذا صارت اسًما لم ت "  با"أو إذا جعلت -

الوصف،  "ف على"باإلعالل أيًضا ألن الوجهين ال يجوزان إال يف  "  با"تقول: 

 أما ُفعلى االسم فليس فيها إال اإلعالل.

هل يصح  "فعلى"ُفعلى أيًضا، "هذه  "أولى"، وأن نتأول "أولى"لو قلنا: 

لكالم على فيها الوجهان: اإلعالل والتصحيح؟ ال، ألن العين واٌو ليست ياًء وا

الوصف إذا كانت عينُها ياًء؛ فلك أن ُتصححها ياًء ولك أن تقلبها واًو، أما  "ُفعلى"

 ."أولى"إذا كانت واًو فليس فيها إال التصحيح 

يعني فاُء والعين واوان؛ فهذا ما يتعلق  "وول"أصلها من  "أولى"وعرفنا أن 

كان هناك من سؤاٍل فيه  بالباب الذي جعلُه ابن مالك يف أول كالمه على اإلعالل،



 

 
e 

g h 

f  473 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ألين سأنتقل اآلن للكالم على الفصول التي ذكرها ابن مالك بعد هذا الباب، 

 تفضل.

 (.00:66:56@)  الب:

وصًفا وعينها ياء؛ جاز لك  "ف على"وصف إذا كان وصًفا، إذا كانت  الشيخ:

كانت التصحيح، وجاز لك اإلعالل، اإلعالل ال يجُب اإلعالل إذا كانت اسًما، إذا 

مصدًرا، أو اسًما للجنة فليس  "  با"اسًما ال وصًفا، كما لو جعلت  "ف على"

 اب الش ُّ   يب   يِبا "، مصدر ألهنم يقولون: "  با"فيها إال اإلعالل فتقول 

 ." يب"، فتكون المصدر بمعنى "و  با

، والوصف يأيت على "ُفعلى"المصدر يأيت على  "فعلى"ما كانت على 

استعملتها  "ال يب"كال يف ذلك؛ فإن جعلتها مصدًرا بمعنى ال إش "ف على"

هذه  "أفعل"مؤنث  "ف على"استعمال الطيب فحينئٍذ تكون اسًما، فإذا استعملتها 

 امرأٌة طوبا: يعني طيبة فحينئٍذ تكون وصًفا، نعم.

إلى أول فصٍل عقده بعد هذا الباب، وهذا  بعد ذلك ينتقل ابن مالك 

إذا كان  "َفعلى"و "ف على"ك وخصصُه لبيان ُحكم الم الفصل جعله ابن مال

إذا كان حرف علة،  "َفعلى"إذا كان حرف علة، والم  "ف على"معتاًل، الالم: الُم 

 : ما ُحكمه حينئٍذ؟ فقال 

َْةى اْلةَ او  َبةَدْل 964  .ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسِما َأ

 

ةةةةَ   َغالِِبةةةةا َجةةةةا َيا الَبةةةةَدْل   ِْ  َ ةةةةاُّض َكَت

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا.بِةةةالْ 965   َعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةةةةَ   َنةةةةةاِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةةةى   َوَكةةةةةْ ن  ق 

، وتكلم يف البيت الثاين على "َفعلى"إًذا فتكلم يف البيت األول على ُحكم الم  

، وإنما ذكر هذين البيتين بكالمه على اإلعالل ليذكر يف البيت "ف على"ُحكم الم 

ء واًو؛ وهذا الموضع إذا وقعت الياء الًم األول موضًعا من مواضع قلب اليا
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 بفتح الفاء بشرط كون اسًما ال وصًفا. "َفعلى" "َفعلى"ل 

االسم ليس الوصف؛ وهذا قوله:  "َفعلى" ،"َفعلى"إذا وقعت الياُء الًما ل

َْى اْلَ او  َبَدْل "يعني حالة كونه اسًما،  "ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسِما"  ."َ اُّض  َأ

ألنه من قولهم: تقيُت الشيء بمعنى  "ِْى"، أصله "َِْ  التَ "مثال ذلك: 

 اسًما. "فعلى"إًذا فالالم ياء، لكنهم قلبوا الياء واًو ألهنا وقعت الًما ل "اِْيته  "

؛ ألهنا من الفتاء، فقلبوا الياء واًو، "فت "وكذلك: الفتوى، وأصل الكلمة 

 اسًما. "فعلى"ألهنا وقعت الًما ل

بِ  "اسٌم من البقاء، وأصلُه بقي، واضح أنه واٌو من  ومن ذلك البقوى: وهو

 ." بِى

احرتاٌز من كلماٍت قليلة جاءت بتصحيح  "َغالِِبا َجا َيا الَبَدْل "وقوا ابن مالك: 

علٌم  "ظبِيا"وهو اسٌم لمكان، وكقولهم:  "سعِيا"الياء بال إعالل، كقولهم: 

 "أسامْ"أن كل أسد ُيسمى  للبقرٍة الوحشية، كل بقرٍة وحشية ُتسمى ظبًيا، كما

 علٌم على البقرة الوحشية.

اسًما  "فعلى"اسًما، يف  "فعلى"قالوا: علة القلب هنا لماذا قلبوا الياء واًو يف 

يعني ال وصًفا فهي يف الوصف كما سيأيت تبقى صحيحًة ياًء، قالوا: العلة هنا 

، "خز ا": الوصف كمثل "فعلى"االسم كالتقوى، وبين  "َفعلى"التفريق بين 

مؤنث  "خز ا"إذا كانت وصًفا فإن الالم تصح وال ُتقلب، كقولهم:  "فعلى"ف

مؤنث  "صد ا"يف التصحيح، وك "رجٌل خزيان، وامرأٌة خزيا"، يقال: "خز ان"

يف التصحيح، وكقولهم:  "أي عطشان، يقال رجٌل صديان وامرأٌة صديا "صديان

 ."ر ان"مؤنث  ،"ر ا"

لو كان الُمها ياًء؛  "ف على"طيب  "َفعلى"آلن على كالمنا ا "ف على"بخالف 
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ياًء ُتقلب  "فعلى"الياء، لو كان الم  "فعلى"فإهنا تصح ألن الكالم هنا على الم 

ياًء، ُتقلب واًو بالشرط السابق، أما لو كانت الياء الم ُفعلى فإهنا تبقى نحو: 

تيا" على ُتقلب، أما ف "فت  : فعلى"، بخالف "ف علىهذه  فتيا"و "بِيا"، و"ف 

تيا"  ؛ وهذا قول ابن مالك: "ُبقيا"تصحح وال ُتقلب، وكذلك  "ف على ف 

َْةى اْلةَ او  َبةَدْل   ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسةِما َأ

 

ةةةَ   َغالِِبةةةا َجةةةا َيا الَبةةةَدْل   ِْ  َ ةةةاُّض َكَت

 وأما البيت الثاين فهو قوله:  

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا  بِةةةاْلَعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةة   َ   َنةةةاِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةىَوَكةةةْ ن  ق 

  

¹ 



 

 
e 

g h 

f  476 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

﷽ 
 

حمد، وعلى آله   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م 

 أما بعد: وأصحابه أجمعين 

 فقد شرحنا البيت األول يف هذا الفصل، وأما البيت الثاين فهو قوله: 

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا  بِةةةاْلَعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةةَ   َنةةة   اِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةىَوَكةةةْ ن  ق 

فذكر يف هذا البيت موضًعا من مواضع قلب الواو ياًء، وذلك إذا وقعت الًما  

 وصًفا، ال اسًما.  "ف على"بشرط كون  "ف على"ل

نيا"مثاُل ذلك:  ن ا"أصلُها  "الد  ألهنا من دنا يدنو، وقلبت الواو ياًء ألهنا  "الد 

، ومن ذلك الُعليا، وأصُلها وهي وصف بمعنى الدنية "ف على"وقعت الًما ل 

 "ف على"، وُقلبت الواو ياًء ألهنا وقعت الًما ل "على  عل "ألهنا من  "الع ل  "

 وهي وصف.

ِ صيى"ومن ذلك:  ، "الِصيى"فإن العرب يقول  "أقصى"مؤنُث  "ال

، وأهل الحجاز ُيصححون هذه الكلمة خاصًة، فيقولون: "الِص  "وأصلها 

 ُيعلون، ولهذا قالوا: إن القصوى يف لغة أهل الحجاز وال ُيبدلون، ال "الِص  "

شاذٌة يف القياس، فصيحٌة يف االستعمال، معنى ذلك أهنا فصيحٌة يف نفسها ألهنا 

 مسموعة، لكنها شاذٌة يف القياس، ما معنى شاذٌة يف القياس؟ 

يعني ال ُيقاُس عليها؛ فهي يف نفسها فصيحة ُتستعمل وال شك يف ذلك، وقد 
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، [42ا ن ال:] (ڃ چ چ) القرآن العظيم يف قوله تعالى: وردت يف

 لكنها شاذٌة يف القياس أي ال ُيقاُس عليها.

إذا كانت اسًما ال وصًفا،  "ف على"وصًفا بخالف  "ف على"اشرتطنا أن تكون 

وهو اسم مكان يف الحجاز وفيه  " زو "فإن الواو فيها تبقى وال ُتعل، كقولهم: 

 يقول ذو الرمة:

  ا بحزو    ع للعين عبرةأ ارِ 

 

  ترقرَ أو فماُّ ال     رف  

االسم، إًذا فهذا الفصل لم يذكر فيه ابن  "ُفعلى"فصححها ولم ُيعلها ألهنا   

 مالك إال بيتين يف كِل بيِت مسألة.

لينتِل بعد يلِّ إلى فصلض آخر يكر فيه ْالث مسا ل من مسا ل اإلعالل و   

 ررة ورو  ا يف الكالم:من مسا ل اإلعالل الم  مْ لك

 ُحكم اجتماع الياء والواو، ُحكمهما إذا اجتمعا. المسألْ ا ولى:-

 ُحكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. المسألْ الرانيْ:-

 إبداُل النون ميًما. والمسألْ الرالرْ:-

 : ويف  ِا ال صل  ِ ل ابن مالِّض 

ةةابِق  ِمةةْن وَ 966 ِن اْلسَّ  اوض َوَ ةةا.إِْن َ ْسةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةةا   ةةةةةةر  ََّْصةةةةةةالَ َوِمةةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةْدِغَما967   .َفَيةةةةةاُِّ اْلةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةةَما  ْعَ ةةةةى َغْيةةةةَر َمةةةةا َقةةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةةة

 .ِمةةْن َواوض َأْو َ ةةاُّض بَِتْحرِْ ةةِّ أ ِصةةْل 968 

 

تَِّصةةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةةا اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت

ْرَي اْلتَّةالِ  وَ 969  ةْكَن َكةا  .إِْن     إِْن س 

 

 

 

َكةةةةا    إِْعةةةةالََل َغْيةةةةرِ الَّةةةةالِم َوْ ةةةةَ  ٍَ   

 .إِْعالَل َ ةةةةا بَِسةةةةاكِنض َغْيةةةةرِ َألِةةةةْا 970 

 

 

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةةْا 
 َأْو َ ةةةةاُّض

َ  َعةةةةةْين  َفَعةةةةةلض َوَفِعةةةةةاَل 971   .َوَصةةةةة

 

 

 

 ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةةدض
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 972 َ َْ ةةةةلع ِمةةةةِن اْفَتَعةةةةْل .َوإِْن َ ةةةةبِْن   اع 

 

 

 

َعةةةةةل    ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

 .َوإِْن لَِحْرَفْيِن َيا اإِلْعالَل  اْسةت ِحق  973 

 

 

 

لع َوَعْكةةةةةءع َقةةةةةْد َ ِحةةةةةق   ََ َأوَّ ةةةةةْح  ص 

َ  َقةةةْد ِدْ ةةةَد َمةةةا974   .َوَعةةةْين  َمةةةا اِخةةةَر

 

 

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما  َ خ 

 َبةةا اْقِلةةْب ِمْيِمةةا اْلن ةةْ َن إَِيا .َوَقْبةةل975 

 

 

 

ا َِ نَص َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 

 يف هذه األبيات ثالث مسائل:  فكما ُقلنا ذكر  

ُحكم اجتماع الواو والياء إذا اجتمعا، ومعلوٌم أهنما كما  المسألْ ا ولى:-

 مالك: يقولون عدوتان، ويف حكم الواو والياء إذا اجتمعا يقول ابن 

ةةةابِق  ِمةةةْن َواوض َوَ ةةةا ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةا  ةةةةر  ََّْصةةةةالَ َوِمةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةْدِغَما   َفَيةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةَما  ْعَ ةةةى َغْيةةَر َمةةةا َقةةْد ر  َِّ م   َوَشةة

يقول: إذا اجتمعا الواو والياء، وسكن األول منهما، وكانا ُمتصلين، وأصليين؛  

 واو ياًء وإدغاُمها يف الياء األخرى، ذكرنا يف هذا الكالم عدة شروط: فيجُب قلب ال

ابِق  "إذا اجتمعت الواو والياء، وسكن األول منهما، هذا قوله: - ِن اْلسَّ إِْن َ ْسك 

 ."ِمْن َواوض َوَ ا

َصاَل "وشرط وكانا ُمتصلين يف قوله: - َّْ  ."َوا

ْوضض "وشرط وكانا أصليين يف قوله: - ر   ."َعرَِ اَوِمْن ع 

ْدِغَما اْقِلَبنْ  اْلَ اوَ  َفَياُِّ "الُحكم: ذكره يف قوله:    ."م 

، إًذا فالزائُد ياٌء بعد الفاء، "فيعل"على وزن  "سيد"مثال ذلك كلمة 

سا  "من  "سيد"فما عيُن الكلمة  "فَيعل"وبعد الياء تجيء العين،  "فيعل"

اجتمعت  "فيعل سي  "لكلمة: ، إًذا فالعين ياٌء أو واو؟ واو، إًذا فأصل ا" س    

اجتمعت الياء ساكنًة بالواو، فُقلبت الواو ياًء، وأدغمت  "س "الياء ساكنًة بالواو، 



 

 
e 

g h 

f  479 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

من  "فيعل"، على "ميع"وكذلك  "سيد"يف الياء األخرى فقالت العرب: 

واجتمعت الياء  "مي َ"فالعين واو، فأصل الكلمة:  "ماَ  م َ"قولهم: 

 ."ميع"ساكنًة يف الواو فقالوا: 

ما المصدر؟  "       ب"قالوا فيه:  "       ب"وكذلك: مصدُر 

العين واو،  "       ب"العين واو،  "   "معناها  "       ب  ِيا"

اجتمعت الواو ساكنًة بالياء،  "  ِ ا"وأصلُه:  " ِيا"والالم ياء، يطوي، قالوا: 

 ."طًيا"وُقلبت الواو ياًء وأدغمت بالياء األخرى فقالوا: 

مثال  "سي  "وأصلها  "سيد"، و"ل    ل ب لِيا"وكذلك يف نحو: -

 الجتماع الياء الساكنة بالواو، يعني الُمتقدم الياء، وهي ساكنة.

مثال الجتماع الواو الساكنة بالياء يعني الواو هي  " ِيا"وأصلها  "  ع "و-

فإن الذي المتقدمة، فسواًء تقدمت الواو على الياء أو تقدمت الياء على الواو؛ 

 ُيقلب هي الواو؛ تقلب ياًء تدغم يف الياء األخرى.

: واو "وافد"الياء ساكنة،  "  ع  ": "  ع   وافد"بخالف قولنا مثاًل: -

 ُمتحركة، لماذا لم يحدث هذا الُحكم؟ لعدم االتصال.

 ياء ساكنة، وواو وبينهما تاء، لعدم االتصال. "د ت ن"كذلك -

الهمزة الساكنة يُدل تخفيفها، فتقول يف  "رص ْ"ُمخفف  "روب"وبخالف -

فتجتمع الواو ساكنًة بالياء، وال يحدث هذا الُحكم، لماذا؟ ألن  "روب"رؤية: 

 الواو عارضة ليست أصلية.

واو ساكنة وياء، لماذا لم يحدث هذا الُحكم؟ الواو ليست أصلية  "ب   ع"-

 ُمنقلبة من األلفي يف بايع، نعم.

ِسَماَوَش "وقول ابن مالك: - ْعَ ى َغْيَر َما َقْد ر  : ُيشيُر إلى كلماٍت قليلة "َِّ م 
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ا.  ا خالفت هذه القاعدة، كلمات قليلة جدًّ  جدًّ

، "ليلع أليل  "، الشيء قد يوصف بصفٍة منه، مثل: "  مع أ  م"كقولهم: -

 ونحو ذلك "وصياع أصيا"

يحدث هذا بمعنى شديد، الياء ساكنة والواو ُمتحركة ولم  "  مع أ  م"قالوا: 

 هذا قياس لكن لم ُيقل. "  مع أ  "الُحكم شذوًذا، ولم يقولوا: 

ع   الكلب  "واألصل:  "ع   الكلب   ع ب ع ةِ "ومما شذ أيًضا قولهم: -

 ِْ  " ع ب ع  ْ"العين واو، والالم ياء،  "ع    ع ب"من  "ع  ْ"، " ع ب ع  

لب الواو ياًء، وُيقال: اجتمعت الواو ساكنة، والياء متحركة؛ فكان القياس أن ُتق

 "ع ة"وإنما قالوا:  "عيْ"لكنهم لم يقولوا:  "     ِيا"مثل  "ع   عيْ"

يعني قلبوا القلب، بدل أن يقلبوا الواو ياًء؛ قلبوا الياء واًو ثم أدغموها يف الواو 

؛ فهذا من الشاذ الذي ال ُيقاس عليه، هذه هي المسألة "ع ة"األخرى فقالوا: 

 يف هذا الفصل. رها ابن مالك األولى التي ذك

) ك  الياُّ يف هذا الفصل:  التي ذكرها ابن مالك  المسألْ الرانيْ-

، ُحكم الواو والياء إذا تحركا، ما معنى تحركا؟ وال او إيا ْحركا وان تَ ما قبل ما(

يعني بفتٍح أو ضٍم أو كسر، بأي حركة، وانفتح ما قبلهما يعني الذي قبلهما يجب 

 ك  "فتوًحا، ال مضموًما أو مكسوًرا أو ساكنًا؛ فهذا معنى قولهم: أن يكون م

ا بأب  ركْ وان تَ ما قبل ما ِِ ، ويف ذلك يقول ابن "ال او والياُّ إيا ْحركا م ل

 مالك: 

 ِمةةةْن َواوض َأْو َ ةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةِّ أ ِصةةةْل 

 

تَِّصةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةا اْبةةةةِدْل َبْعةةةةَد َفةةةةْت

ةةةْرَي اْلتَّةةةالِ  وَ   ةةةْكَن َكةةةا  إِْن     إِْن س 

 

 إِْعةةالََل َغْيةةرِ الَّةةالِم َوْ ةةَ  ٍَ   َكةةا   

 إِْعالَل َ ةةةةةا بَِسةةةةةاكِنض َغْيةةةةةرِ َألِةةةةةْا  

 

 اْلتَّْشةةةِدْ د  فِْيَ ةةةا َقةةةْد أ لِةةةْا  
 َأْو َ ةةةاُّض
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َ  َعةةةةةةْين  َفَعةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةاَل   َوَصةةةةةة

 

  ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةدض

ةةةةةلع ِمةةةةةِن افْ   َ اع  َْ  َتَعةةةةةْل َوإِْن َ ةةةةةبِْن 

 

َعةةةةل     ْ  َواْلَعةةةةْين  َواوع َسةةةةِلَمْع َوَلةةةةْ  

 َوإِْن لَِحةةْرَفْيِن َيا اإِلْعةةالَل  اْسةةت ِحق    

 

لع َوَعْكةةةءع َقةةةْد َ ِحةةةق    ََ َأوَّ ةةةْح  ص 

َ  َقةةةةْد ِدْ ةةةةَد َمةةةةا   َوَعةةةةْين  َمةةةةا اِخةةةةَر

 

ةةل  اٍْسةةَ  َواِجةةبع َأْن َ ْسةةَلَما   َ خ 

القاعدة لها عدة شروط، تصل إلى عشرة إًذا واضح من قراءتنا لألبيات أن هذه  

ا؛  ا لكثرة انتشارها يف اللغة، وأمثلُتها كثيرٌة جدًّ شروط، وهذه القاعدة ُمهمٌة جدًّ

نشرحها اآلن ونرتك تفصيل الكالم على هذه الشروط يف الدرس القادم إن شاء اهلل 

 تعالى.

ما ُيقلبان ألًفا، إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما؛ فإهن  ِ ل ابن مالِّ:

إذا تحركت الواو بأي حركة وقبلها فتحة فإهنا ُتقلب ألًفا، إذا تحركت الياء بأي 

 حركة وانفتح ما قبلها فإهنا تقلُب ألًفا.

 "قال  ِ ل"ما أصلها؟ الواو من  "قال"األلف يف  "قال" من أمرلْ يلِّ:-

 ."ق ل" "قال"إًذا فأصل 

ف ُقلنا: إن الفعل الُثالثي له ثالثُة أوزاٍن ونحن عندما تكلمنا يف باب التصري 

َل "فقط:  ما يف  "َفَعَل "يعني ليس من أوازن الفعل الثالثي:  "َفَعَل، َفِعَل، َفع 

أصُلها:  "قال"وإنما نقول:  "فعَل "على وزن  "قال"لكن تقول:  "فَعَل "

لبت ما الذي حدث؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُ  "َفَعَل "على وزن  "َقَ َل "

 ."ألِ ا"

ُكلها يف األصل  "قام  ِ م"، و"صان  ص ن"وكذلك صام يصوُم، و- 

 ."فعل"

تحركت  "با  بيع"األلف أصلها الياء من يبيع، إًذا فأصل  "با " وكِلِّ:-
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 الياء وفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألًفا. 

 ."كا   كيد"، و" ام   ي " وكِلِّ:-

، وهي على " عا  دع "من أصلها )الواو(  " عا"فألُف  "دعا" وكِلِّ:-

 ."دعا"فتحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلب األلف  ؛" ع "وزن فعل إًذا أصُلها 

 ."سم "أصلها:  "سما،  سم "من  "سما" وكِلِّ-

، "فعل"على وزن  "رمى،  رم "ألفها أصلها الياء من  "رمى" وكِلِّ:-

 ."رمى"تحركت الياء وفتح ما قبلها فانقلبت ألًفا  "رم َ "فأصلها 

 ."قعى،  ِع " وكِلِّ:-

 "أكرمَ "، "أكرم"مثل  "أفعَل "، أعطى على وزن "أع ى" كِلِّ ل  قلنا: -

األصل فيها  "ع ى،  ع  "، من "عطية"من  "ياءيه"هذه من  "أع ى"

من عطا يعطو  "ع ا  ع  "واوية، من  "ع ا  ع  "من  "أع ى"بل  "أع ى"

تحركت الواو وفتح ما  "ل أع  أفع" "أع ى أع  "بمعنى تناول الشيء، فأصُل 

 ."قبلها فُقلبت ألًفا أعطى

 ثم قلبت التاء دااًل كما سيأيت يف "افتعل" "ا عى"، "ا عى" كِلِّ:-

يعني األصل واو؛ إًذا فاألصل  " عا  دع "من  "افتعل"قادم،  (00:94:37@)

 ."ا عى"تحركت الواو وفتح ما قبلها ثم انقلبت ألًفا  "أ ع " "ا عى"يف 

 عا "لكنها من  "استخرج"مثل  "استفعل"استدعى على وزن  ِّكِل-

 وانقلبت الواو ألًفا. "استدع "فأصلها  " دع 

باٌب ما جمعها؟ أبواب؛ إًذا ما أصل األلف؟ واو،  "باب" كِلِّ ل  قلنا مراِل:

 " ار"ثم انقلبت الواو ألًفا، و "أعالم"و "عل ع "مثل  "أب اب"و "َب بع "أصلها 
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نعم؛ ألن البيت مدور يف األصل ثم صار ُمربًعا،  " ار  دور"ن ما أصل األلف؟ م

 ويكون مستطياًل، المهم.

 ."جمال"و "جملع "مثل  " ار  ورع و  ار"األصل يف 

ما أصُل األلف؟ ننُظر للجمع أنياب، وأصل األلف ياء  "ناب"وكذلك 

ائعٌة يف وأنياب كعلٌم وأعالم، وانقلبت الياء ألًفا وهكذا، هذه القاعدة ش "نيبع "

ا، متى ما تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما ُقلبا ألًفا،  اللغة وأمثلتها كثيرٌة جدًّ

 وشرُط ذلك أن يكون الفتح السابق لهما أصلًيا: يعني ليس عارًضا، وهذا قوله: 

 ِمةةةْن َواوض َأْو َ ةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةِّ أ ِصةةةْل 

 

تَِّصةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةا اْبةةةةِدْل َبْعةةةةَد َفةةةةْت

هو األصح يف لفظ األلفية، فقد جاء يف هذا الضبط  "أصل"  ل ابن مالِّ:وق 

بخط ابن هشام صاحب أوضح مسالك يف ُنسخته  "بفتح الهمزة وضم الصاد أصل

 من األلفية، وكتب فوقها )صح(.

وكذا ضبطها هباء الدين ابن النحاس وهو من أخر تالميذ ابن مالك وله ُنسخٌة 

وهي اآلن مفقودة، ولكن رآها ابن هشام وغيره ونقل  مشهورة من ألفية ابن مالك،

أن الذي فيها أصل واألصل هو المناسب لشرح ابن مالك، لهذا البيت يف أصل 

ْل "الكافية الشافية؛ فإنه شرح على معنى  ومع ذلك فقد جاء يف بعض ُنسخ  "أص 

 أنسُب للشطر "أ ِصْل "بضم الهمزة وكسر الصاد، و "أ ِصْل "اللفية المخطوطة 

 الثاين.

تِصل"يعني ما قبل األخير مكسور:  "متصل"وفيه  وبذلك يسلُم  "أ ِصْل " "م 

البيت من عيٍب ُيسميه العرضيون: )عيب سناد التوجيه( وهم يريدون هبذا العيب 

اختالف الحركة التي قبل الروي، روي البيت يعني أخره الذي عليه الحركة 

؛ فاألفضل يف الشعر أن تكون الُمطلقة، أخر حركة فيه سواء حركة أو سكون
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الحركة التي قبل روي البيت واحدة إما كسرة أو ضمة، أو فتحة، أو سكون؛ فإذا  

اختلفت كان ذلك جائًزا؛ يعني ليس خطًأ أو كسًرا يف البيت لكنُه عين يسمونه 

 )عيب إسناد التوجيه( وهو وارد عن بعض العرب، ولكنه قليل.

أهنا ال وجه لها يف النحو؛ ألن الفعل  "أ ِصْل "ولكن الُمشكلة يف هذه الرواية 

ْل "كما ترون الزم،  الشيء يعنى صار أصاًل؛ والفعل الالزم كما تعرفون ال  "أص 

ُيبنى للمجهول إال إذا ناب عن فاعله شيء غير المفعول به؛ ألنه ليس له مفعواًل به، 

ُهنا شيٌء من  إما أن ينوب عنه عن مجرور، أو الظرف، أو المفعول الُمطلق، وليس

 ذلك.

ْل "وعلى كل حال فمعنى قوله:  على روايٌة أخرى؛ يريد  "أ ِصْل "أو  "أص 

بذلك أن يكون الفتُح السابق للواو والياء فتًحا أصلًيا، ال عارًضا؛ فإن كان الفتح 

السابق فتًحا عارًضا لم ُيعتد به، بل ُتصحح الياء والواو وال ُيعالن نحو: 

الهمزُة  "ْ ُّم"مخفُف  "ْ م"و ،....ففمخ (100:43:00:@)"جيل"

الساكنة يجوز فيها التخفيف، بقلبها إلى حرٍف من جنٍس الحرف السابق، كما يف: 

 إن كانت ساكنة. "ي ب وي ب"و ،"ب ر وبير"، و"كأ  وكا "

فيجوز من  "ْ ُّم"و "جي ل"إن كانت ُمتحركًة وما قبلها ساكن كما هنا يف -

: "جيئل"ى حركتها على الساكن قبلها، وتقول يف أوجه تخفيفها أن ُتحذف، وتبق

 ."ْ م" "ْ ُّم"، وتقول يف "جيل"

 .(101:55:00@)  الب:

ال، يف تاٍء مفتوحة، وواٍو مفتوحة، وميم، خالص تحذف الهمزة، فإذا  الشيخ:

جيل م ت  ْ "صارت الياء يف  "جي ل وْ ُّم"مخففان من  "جيل، وتوم"قلت: 

م صارت الواو مفتوحة وقبلها فتح، لكن ال ُيقلبان تو"وإذا قلت: ، "وقبل ا فتَ
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ألًفا لماذا؟ نعم، ألن الحركة هنا ليست أصلية؛ والشرط أن تكون الحركات أصلية 

سواًء الفتح الُمتقدم أو حركة الياء والواو، وهنا الياء والواو حركتهما ليست 

 أصلية؛ فلهذا لم تؤثر يف اإلعالل.

 شروط؛ يكرنا بعع ا من قبل: ول ِا اإلعالل كما قلنا عشرة 

تحركتين.-  أن ْك ن ال او والياُّ م 

 وأن   سبِا ب تَ.-

وأن تكون الحركة األصلية هذه اآلن ثالثة شروط وبقي شروط سنذكرها -

تباًعا إن شاء اهلل مع ابن مالك يف الدرس القادم، إن كان هناك من سؤال وإال فإنا 

 يلة.سنكتفي بذلك إن شاء اهلل تعالى هذه الل

 .(103:40:00@)  الب:

ما حركة الواو يف توءم؟ ساكنة فإذا خففت الهمز بحذفها وإلقاء الفتحة  الشيخ:

صارت حركة الواو أصلية وال عارضة؟ عارضة،  "توم"على الساكن قبلها فقلت: 

عرضت يف حذف الهمزة، هذه ليست أصلية عارضة، الحركة العارضة: هي التي 

ما حركة الباء؟  "ل   ِ ب د دع "ما لو قلت مثاًل: عرضت لسبب من األسباب، ك

، هنا ُكسرت الباء لكن حركة أصلية وال "ل   ِ ب الرجل"سكون، لو قلت: 

 عارضة؟ عارضة طبًعا اللتقاء الساكنين، فهذه العارضة، نعم.

 (.104:27:00@)  الب:

هذا األصل مهجور، هذا أصل مهجور بعض  "  ِ ا"نعم، ال يقال:  الشيخ:

صول المرتوكة استعملتها العرب؛ فتجوز ألهنا اسُتعملت، لكن الذي لم األ

ق ل د د "ُيستعمل من هذه األصول المهجورة المرتوكة ما ُيستعمل، ال تقل مثاًل: 

ال، ما قالت العرب قول، هذا مرتوك  ،"قال"أصل  "ق ل"، تقول يعني: "الحق
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عاًل وترًكا ما فعلوه نفعله، وما االستعمال؛ واللغة العربية كالدين تؤخُذ من العرب ف 

تركوه نرتكه، والذي ال نعرف هل فعلوه أم تركوه ُنخضعه للقياس؛ لكن األمر 

 الذي عرفنا أهنم فعلوه نفعله.

واألمر الذي عرفنا أو غلب على ظننا أهنم تركوه نرتكه، كهذه األصول 

األصول  المهجورة يعني على كثرة األمثلة التي جاءت يف ذلك لم تستعمل هذه

المهجورة نرتكها، ولو جاء مثال أوامر شاذة على األصل المهجور أيًضا نرتكه، مع 

 تصحيح هذا المسموع الشاذ.

، "  ستحاي"كان القياس فيها أن يقول:  "استح ي" "استح ي"كما مثاًل يف 

الواو تحركت هنا لكن قبلها ساكنة  "استح ي"سيأيت يف اإلعالل  "استح ي"

، "استِام"فقياسها أن ُتعل، فتقول:  "ُيستفعل"كن جاءت يف ليس مفتوًحا، ل

أمثلة قليلة  "استن َ"، و"استح ي"، لكن شذ قولهم "استبال"، "استنار"

ا؛ فنقول هذه األمثلة يعني استعملت العرب فيها األصل المهجور فهي فصيحة  جدًّ

 يف نفسها لكنها شاذٌة يف القياس يعني ال ُيقاس عليها.

 (.106:43:00@)  الب:

إال إذا ُسمع البد أن ُتراجع كل  "وش   شِيا" ،"ك   كِيا"كذلك  الشيخ:

كلمة يف الُمعجم لُيتأكد هل استعمل هذا األصل المهجور أم ال؟ البد أن ُيراجع 

ربما استعمل وأن تكون ُمستعملة؛ فهو فصيح استعمااًل، شاٌذ قياًسا، نعم، فإن لم 

 ُيستعمل ال ُيستعمل، نعم.

ح استعمااًل وقياًسا يعني ما وافق القياس واسُتعمل، ما وافق القياس الفصي

ومع ذلك اسُتعمل يف الكالم كثيًرا، كأغلب اللغة، أغلب اللغة على ذلك، 

والفصيح استعمااًل الشاذ قياًسا يعني ما استعملته العرب ولكنه ُمخالٌف للكثير يف 
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 ."استح ي"بابه مثل 

اًل: هو ما وافق القياس ولكن لم تستعملُه والفصيح قياًسا الشاذ استعما

ماضيه لم تستعله العرب على ما يراه أكثر  ،"و عا " دع "العرب، كماضي 

، مثل "و عع الش ُّ، أ عه و عه" "و  "النحويين، والقياس فيه أن ُيقال: 

لم تستعمله العرب له ماضًيا،  " ِر  وير"كذلك:  ،"و ِا وقا"، "وقا"

لتقسيمات موجودة ذكرها المتقدمون كابن سراج، وابن جني هذه ا "وير"قياُسه: 

 وغيرهم. 

حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  واهلل أعل  وصلى اهلل على نبينا م 

 

¹ 
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 الدرس السابع والثالثون بعد املئة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعدأجمعين،   -:أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف ليلة االثنين، الثالثين 

من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف، يف جامع الراجحي، بحي  ،من شهر صفر

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والثالثين بعد 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.ن مالِّأل يْ ابالمئة، من دروس شرح ]

 ما زال الكالم موصواًل على موضوع اإلبدال.

، عقده يف باب وأتبعه خمسة فصول، اإلبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك 

ومجموع األبيات يف هذا الباب والفصول الخمسة ثمانيًة وأربعون بيًتا، وقد شرحنا 

رحنا بيتين من الفصل الثاين، من قبل الباب كاماًل، ثم شرحنا الفصل األول، وش

 ونشرح الليلة إن شاء اهلل ما تيسر من باقي الفصول.

 نبدأ الدرس بقراءة أبيات الفصل الثاين كلها، قال ابن مالك رجمه اهلل:

ةةةةةابِق  ِمةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةا  ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةا   ةةةةةر  ََّْصةةةةةالَ َوِمةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةةْدِغَما َفَيةةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةةَبْن    م 

 

ِسةةةَما   ْعَ ةةةى َغْيةةةَر َمةةةا َقةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةة

 ِمةةةةةْن َواوض َأْو َ ةةةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةةةِّ أ ِصةةةةةْل  

 

تَِّصةةةةةْل    َض م   َألِِ ةةةةةا اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت
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ةةةةْكَن َكةةةةا   ةةةةْرَي اْلتَّةةةةالِ  َوإِْن س   إِْن   

 

 إِْعةةةالََل َغْيةةةرِ الَّةةةالِم َوْ ةةةَ  ٍَ   َكةةةا    

 نض َغْيةةةةةةرِ َألِةةةةةةةْا إِْعالَل َ ةةةةةةا بَِسةةةةةةاكِ  

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةْا   
 َأْو َ ةةةةاُّض

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل    َوَصةةةةةةة

 

   ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةدض

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل   َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

 ْعةةةةالَل  اْسةةةةت ِحق  َوإِْن لَِحةةةةْرَفْيِن َيا اإلِ  

 

لع َوَعْكةةةةةءع َقةةةةةْد َ ِحةةةةةق     ََ َأوَّ ةةةةْح  ص 

َ  َقةةةةةْد ِدْ ةةةةةَد َمةةةةةا    َوَعةةةةةْين  َمةةةةةا اِخةةةةةَر

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما    َ خ 

 َوَقْبةةةةل َبةةةةا اْقِلةةةةْب ِمْيَمةةةةص اْلن ةةةةْ َن إَِيا  

 

ا   َِ نِا َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 

يكر يف  ِا ال صل ْالث  أن ابن مالِّ  يكرنا يف الدر  الماا  

 مسا ل من مسا ل اإلعالل:

 : حكم اجتماع الياء والواو ما حكمهما إذا اجتمعا.المسألْ ا ولى

 حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. والمسألْ الرانيْ:

 : قلب النون ميًما.والمسألْ الرالرْ

 الواو إذا اجتمعا ففيها قال ابن مالك:أما المسألة األولى وهي: حكم الياء و

ةةةةةابِق  ِمةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةا  ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةا   ةةةةةر  ََّْصةةةةةالَ َوِمةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةةْدِغَما    َفَيةةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةَما   ْعَ ةةةى َغْيةةةَر َمةةةا َقةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةة

 وقد شرحنا هذين البيتين من قبل. 

يف هذا الفصل فهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما  وأما المسألة الثانية

قبلهما، وهي المذكورة يف بقية األبيات، سوى البيت األخير ففيه ذكر ابن مالك 

 حكما قلب النون ميًما.

فأما المسألة الثانية وهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما 

او متى ما تحركا بأي حركة، فتحة أو ضمة أو فالحكم يف هذه المسألة أن الياء والو
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بداللة  "قول"فأصلها  "قال"كسرة، وانفتح ما قبلهما فحكمهما أن يقلبا ألًفا نحو  

فاألصل واو على وزن فعل، فحركت الواو وانفتح ما قبلها  "قال يقول"قوله 

 فانقلبت ألًفا.

 ا.ثم انقلبت الياء ألفً  "باع يبيع"من  "أصلها بيع "باع"وكذلك 

 "أصلها  "رمى"وكذلك 
َ

 انقلبت الياء ألًفا. "رمى يرمي"من  "رمي

 وهذا هو قول ابن مالك: "من دعى يدعو "دعوا"أصلها  "دعى"وكذلك 

 ِمةةةةْن َواوض َأْو َ ةةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةةِّ أ ِصةةةةْل  

 

تَِّصةةةةةْل    َض م   َألَِ ةةةةةص اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت

عد الفتح، وقد شرحنا ذلك يقول: أبدل األلف من الواو والياء إذا تحركا ب 

بشرٍح أطول يف الدرس الماضي، وتوقفنا عند أن هذا اإلبدال له عشرة شروط، 

 اإلبدال هنا له عشرة شروط، وقد ذكرها ابن مالك:

أن تكون الياء والواو متحركتين بفتٍح أو ضٍم أو كسر، وهذا هو  الشرط ا ول:

 قوله:

 أ ِصْل  بَِتْحرِْ ِّ َ اُّض  َأوْ  َواوض  ِمنْ 

أي: متحركتين، فلو كانتا ساكنتين لم تعال، بل تصححان تبقيان على حالهما، 

 "قااًل "وال تبدل فتقول  "قال قواًل "تقول:  "القول والبيع والصوم والبيت"نحو 

 ألن الواو ساكنة وإن كان ما قبلها مفتوًحا.

كان ما أن يكون ما قبلهما مفتوًحا، وهذا هو قوله بعد فتٍح، ألن  الشرط الراين:

فالواو متحركة  "ِعوض"قبلهما مضموًما أو مكسوًرا لم تعال بل تصححان، نحو 

الياء متحركة بعد كسر فلم ُتعل، وكذلك  "ِحيل"لكنها بعد كسر فلم ُتعل، وكذلك 

" 
َ

 ورضي
َ

 الياء متحركة بعد كسر فلم ُتعل. "خشي
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يعني:  أن تكون حركة الياء والواو أصلية، ما معنى أصلية؟ الشرط الرالَ:

 ليست عارضة، وهذا هو قول ابن مالك:

 أ ِصْل  بَِتْحرِْ ِّ

واختالف النُسخ يف ذلك  "أصل"وتكلمنا يف الدرس الماضي على ضبط كلمة 

فال نعيده، ومعنى ذلك أن الحركات على الياء والواو يجب أن تكون أصليًة ال 

 يعالن، مثال عارضة، فإن كانت عارضًة لم ُيعتد هبا، بل تصحح الياء والواو وال

هذه الكلمة فيها همزة مفتوحة، وقبل الهمزة  "جي ألن"ذلك لو خففت كلمتا 

المفتوحة حرٌف ساكن وهو الياء، ومن أحكام الهمزة أهنا يجوز أن تخفف 

 ألن"بحذفها، وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، فتقول: 
َ

فإذا قلت  "جيَّلُن يف جي

متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك ال تقلب  كانت الياء "مخفف من حي أل "جيلن"

 ألًفا؛ ألن حركة الياء عارضة، وليست أصلية.

كل واحد  "التوأمين"والتوأم يطلق على الواحد مثل  "توأم"وكذلك كلمة 

كذلك فيها همزة مفتوحة وقبلها ساكن وهذا الساكن  "توأم"توأم لآلخر، وكلمة 

نا الهمزة وألقينا حركتها على الواو هو الواو، فلو خففناها بالطريقة السابقة حذف

يعني: توأم هذا فصارت الواو متحركة بعد  "هذا توم هذا" "توم"فصارت الكلمة 

فتح ومع ذلك ال تبدل وتقلب ألًفا؛ ألن حرهتا عارضة ال أصلية، والضابط أن 

 تكون حركة الواو والياء أصلية وليست منقولة من غيرهما إليهما.

ن الفتح الذي قبلهما متصاًل هبما، غير مفصول عنهما أن يكو الشرط الرابع:

 بفاصل، وهذا قوله:

َض  َبْعَد  تَِّصْل  َفْت  م 

ولو كان الفتح قبلهما منفصاًل عنهما بفاصل لم يعال، بل يصححان مثال ذلك 
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الواو مفتوحة متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك ال ُتعل؛  "أخذ ورقةً "لو قلت مثاًل  

كذلك ال ُتعل  "وجز يزيد "ة أخرى، وكذلك لو قلتألن الفتح منفصل يف كلم

الواو متحركة والقاف قبلها مفتوحة  "قاوم"العرب هنا، وكذلك لو قلت مثاًل: 

لكن فصل بينهما األلف وإن كان األلف فاصاًل ليس قوًيا، ولكنه يبقى فاصاًل، فال 

 ."بايع"ُتعل، ومثل ذلك 

ورة يف البيتين السابقين الشروط السابقة األربعة كلها كما رأيتم مذك

 المشروحين.

الشرط الخامس: أن ال يكون ما بعد الياء والواو ساكنًا، قلنا الواو والياء يجب 

أن تكون متحركة والذي قبلهما يكون مفتوًحا، اآلن نتكلم على ما بعد الواو 

 والياء، يشرتط فيما بعد الواو والياء أال يكون ساكنًا، وهذا هو قول ابن مالك يف

 البيت التالي:

ْريَ  إِنْ   اْلتَّالِ    

إن حركا ما يتلوهما، إن حرك ما يتلوهما بفتٍح أو  يعني: هذا الحكم يثبت لهما

ضٍم أو كسر، بما أنه أطلق التحريك ولم يقيد، أما إن كان ما بعدهما ساكنًا كان 

 الحكم إذا كان ما بعدهما ساكنًا فقد بيَّن ابن مالك الحكم يف قوله:

ةةةةةةةةةةْكَن َكةةةةةةةةةةا  إِْعةةةةةةةةةةالََل َوإِ   ْن س 

 

َكةةةةةةةا      َغْيةةةةةةةرِ الَّةةةةةةةالِم َوْ ةةةةةةةَ  ٍَ   

 وهي، أي: الالم  

 إِْعالَل َ ةةةةةةا بَِسةةةةةةاكِنض َغْيةةةةةةرِ َألِةةةةةةْا 

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةْا   
 َأْو َ ةةةةاُّض

  ِ ل: إن كان ما بعد الياُّ وال او ساكنِا فل ما  التان: 

واو يف غير موضع الم الكلمة، فحينئٍذ ال أن تكون الياء وال الحالْ ا ولى:

الياء متحركة بعد فتح ومع ذلك ال ُتعل؛ لن  "بيَّان"ُيعالن بل ُيصححان نحو كلمة 
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لم تقع الم الكلمة؛ ألن الواقع يف الم  "بيان"بعدها ساكن، والياء كما ترون يف 

ا، وكذلك مصدر الن يلين ليانً  "ليان"فعال، وكذلك لو قلت:  "بيان"الكلمة النون 

الواو متحركة بعد فتح، ولم ُتعل؛ ألن بعدها ساكن، والواو كما  "طويل"كلمة 

 ترون لم تقع الًما يف الكلمة.

أن تقع الياء والواو الًما يف الكلمة، هذه الواو والياء المتحركة ما  الحالْ الرانيْ:

، فحينئٍذ ننظر قبلهما مفتوح وبعدهما ساكن هذه الواو والياء قد وقعتا الًما للكلمة

إلى الساكن بعدهما، فإن كان الساكن بعدهما ألًفا، أو ياًء مشددًة، فإهنما ال ُتعالن، 

 "بل يصححان، يبقيان واو وياء نحو 
َ

  "دعوا "رمي

 "لو أدخلت ألف التثنية على رمى كنا نقول:   عن :
َ

فصححنا؛ ألن الياء  "رمي

 "علوٌي "ك لو قلت مثاًل: وكذل "دعوا"هنا وقعت الًما وبعدها ألف، وكذلك 

الواو تحركت وانفتح ما قبلها، وقد الًما للكلمة فصححت؛ ألن بعدها ياًء مشددة 

، فإن قلت لماذا صححت الياء والواو هنا؟ ما علة التصحيح؟ نحن لو "علوٌي "

تأملنا لعرفنا هذه العلل عند العرب؛ ألن العرب تدفع كل ما ُيلبس، يعني: لو كان 

سيرون عليها حتى إذا ألبست تركوها، أو إذا اصطدمت بمنوع أو عندهم قاعدة ي

 هنا صححا؛ ألهنم لو أعلوا لقلبوا الياء ألًفا، فاجتمعت بألف 
َ

نحو ذلك، فرمي

التثنية، وال يجتمع ألفان فحينئٍذ نحذف الم الكلمة وسيبقى الباقي على لفظ 

بنا الواو ألًفا لو قل "دعى ودعوا"فيلتبس هذا بالفعل المفرد، وكذلك  "رمى"

 فالتبس بمفرد  "دعى"فاجتمعت ألفان فحذفنا األولى فعاد اللفظ إلى 

لو قلبنا الواو ألًفا واأللف كما تعرفون تأيت ساكنة وبعدها  "علوٌي "وكذلك 

حرف مشدد يعني: أوله الساكن فالتقى ساكنان فحذفنا األلف األولى، فسيعود 

 "اللفظ إلى 
ّ

 بعلٍي نفسه فُمنع ذلك.فسيلتبس المنسوب إلى  "علي
ٍّ

 علي

إًذا فإذا كانت الواو والياء الم الكلمة ننظر إلى الساكن بعدهما إن كان ألًفا أو 
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ياء مشددة صححنا ولم ُنعل، فإن كان الساكن بعدهما غير األلف والياء المشددة  

: فإنما نعلهما بقلبهما ألًفا، نقصد أن العرب حينئٍذ ُيعلون بالقلب ألفا، مثال ذلك

 "يخشون"لو أسندناه إلى واو الجماعة ماذا كانت تقول العرب؟  "يخشى"الفعل 

 فلننظر إلى تحرير األمر إذ اسم الفاعل منه على أفعل ال فاعل.

فإن كان اسم الفاعل على وزن أفعل لم ُيعل فعله وال مصدره، وهذا قول ابن  

 مالك:

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل   َوَصةةةةةةة

 

ٍَ َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض كَ     َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َأْغَيةةةةةةةةةدض

ما معنى عور فهو أعور؟  "عور يعور عوًرا فهو أعور"يقال  "عور"نحو الفعل  

فاسم الفاعل منه حينئٍذ أعور ما  "عور يعور عوًرا فهو أعور"صارت عينه عوراء 

يقال عائر، فالفعل منه عور الواو متحركة بالكسرة بعد فتح، ومع ذلك لم تعل 

عور يعور "؟ ألن وزن الفاعل على وزن أفعل، وكذلك مصدره بالقلب ألًفا، لماذا

عور الواو مفتوحة إسر فتح ولم تقلب ألًفا؛ ألن اسم الفاعل على وزن  "عوًرا 

 أفعل ال فاعل.

فهو عائر بمعنى أصاب  "يعوره عوًرا" "عار فالٌن فالًنا" بخال  نح  ق ل  :

عاره أي: أصاب عينه  "فالًنا عار فالنٌ "عينه فجعله أعور، إذا أصبت عينًا يقال: 

أنا عائر "فاسم الفاعل منه عائر  "عار فالٌن فالًنا يعوره عوًرا"فجعله أعور، فهنا 

 يعني: جعلته أعور فالفعل هنا ُيعل؛ ألن اسم الفاعل عائر.  "فالًنا

وأما  "عار"فنعله فنقول:  "باع بائع"اسم الفاعل أيًضا معل ووضحنا ذلك يف 

بالتصحيح أو باإلعالل؟ بالتصحيح، لماذا صححنا  "وره عوًراعاره يع"مصدره 

ألن الواو ساكنة ففقدت شرًطا فلهذا  "عوًرا"عوًرا ولم ُنعل؟ عوًرا ما قلنا عاًرا قلنا 

حول يحول حواًل "يعني: صار أحور، يقال:  "حول"لم تعل، ومن أمثلة المسألة 

لم يعل والمصدر حول فاسم الفاعل أحول فلهذا صح الفعل حول، و "فهو أحول
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 األصح ولم يعل؛ ألن اسم الفاعل حول.

إذا حال الشيء بين  "يحول حواًل وحيلولةً  "حال بينهما"بخالف قول العرب: 

حال يحول فهو "الشيئين فهو حائل بينهما إًذا فاسم الفاعل حائل، فإذا قلت: 

ل يحول حا"تقول:  "حول"ما تقول  "حال"فاعل فإنك ُتعل الفعل فتقول  "حائل

ألن اسم الفاعل  "حول فهو أحول"الواو ساكنة فهو حائل بخالف  ؛لم يعل "حواًل 

 على وزن أفعل.

 غير ُمعل؛ ألنه ساكن. حال بينهما حواًل وحيلولة، نعم، حيلولة

 "هيفا يهيف هيًفا فهو يهيف وهي هيفاء"وكذلك من أمثلة هذه المسألة قولهم 

دون إعالل لماذا  "هيًفا "هيف"فيقال:  والهيف أمور ضمور البطن ورقة الخصر،

 لم يعال؟ ألن اسم الفاعل أهيف أفعل.

والريد    نع مْ  "غيدا  ريد غيِدا ف   أغيد و   غيداُّ"وكِلِّ ق ل   

 : البدن، و ِا    ق ل ابن مالِّ

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل   َوَصةةةةةةة

 

   ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةدض

لياء أو الواو عين مصدر على فعل أو عين فعل على وزن فِعل يقول: إذا كان ا 

غيدا غيدي "واسم الفاعل منهما على وزن أفعل فإهنما يصححان وال يعالن نحو 

 هذا الشرط السادس السابع. "وحول حواًل فهو أحول" "فهو أغيد

 أال يكونا عين فعل اسم فاعله على أفعل. السا  :

اسم فاعله على أفعل، فجعلنا السادس أال يكونا عين مصدر  والسابع:

 والسابع مًعا.

 أال يكونا واًو يف وزن افتعل الدال على المشاركة، وهذا قوله: الشرط الرامن:

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل  َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  
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ولهذه  "اختصماجتمع و"تعرفون أن من أوزان المزيد صيغة افتعل مثل  

 الصيغة عدة معاٍن:

هذا ما يكون ما  "من معانيها الداللة على التشارك كقولهم: اجتمع الناس

اجتمعا واختصرا "حدث من طرف يعني: أن الفعل حدث من طرفين فأكثر، مثل 

 إلى آخره.. "واتفقا واختلفا

تم اخت"أو  "افتتح زيد المشروع"وقد يكون افتعل غير داٍل على تشارك مثل 

 أي: اتخذ خاتًما ونحو ذلك. "زيًدا

افتعل الدالة على مشاركة إذا كانت العين يف افتعل واو فإهنا تصح  فالمرا   نا:

 "اشتور الناس"وال ُتعل، مثال ذلك لو صوغنا افتعل من الشورى يعني: كما نقول 

 .فهذه افتعل هنا دلت على المشاركة "اشتوروا"نقول:  "اشتاروا الناس"ما نقول: 

كالهما على وزن افتعل، ولكن ال داللة  "اغتاد"أو  "اعتاد"بخالف قولهم 

 فيهما على التشارك؛ ألهنما من طرف واحد.

اختان بمعنى خان أيًضا ُيعل؛ ألنه ال يدل على  "اختار واختان"وكذلك 

التشارك، فلو أخذنا افتعل من البيع كنا نقول ماذا؟ ابتاع باإلعالل أو التصحيح؟ 

 ل؛ ألننا قلنا أال يكون واًو يف افتعل هذا الشرط خاص بالواو.باإلعال

أي:  "استافوا"ولو تضاربوا بالسيف فأخذنا افتعل من السيف كنا نقول: 

 تضاربوا بالسيف فهذا هو قول ابن مالك:

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل  َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

يبن تفاعل يعني: تشارك إذا بان التشارك يعني: إذا دلت افتعل على  يقول: وإن 

 معنى التشارك، والعين يف افتعل واو ليست ياًء فالحكم حينئٍذ أهنا تسلم وال ُتعل.

لهذا اإلعالل أال يلي الياء أو الواو حرف يستحق هذا اإلعالل،  الشرط التاسع:



 

 
e 

g h 

f  497 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 وهذا قوله:

 ل  اْسةةةةت ِحق  َوإِْن لَِحةةةةْرَفْيِن َيا اإِلْعةةةةالَ 

 

لع َوَعْكةةةةءع َقةةةةْد َ ِحةةةةةق     ََ َأوَّ ةةةةْح  ص 

يقول: إذا توالى حرفان كالهما مستحق لهذا اإلعالل، فال يجوز إعاللهما مًعا  

 كي ال يتوالى إعالالن ولكن ُيعل أحدهما.

ما الذي يعل األول أم الثاين؟ األغلب يف اللغة أن الذي يعل األول، الثاين 

ء يف قليل من اللغة أن الذي يعل الثاين، فاألول حينئٍذ يصحح، حينئٍذ يصحح، وجا

بألف مقصورة بمعنى  "الحيَى  "فمن الغالب إعالل األول وتصحيح الثاين قولهم

 "الغيث، فالغيث يسمى الحيَى فأصله 
ٌ

فالياء تحركت، الياء المتطرفة  "حيي

أيًضا متحركة  "حيي"األخيرة تحركت وقبلها فتح، والياء الثانية الواقعة يف العين 

وما قبلها مفتوح، إًذا فالياءان مستحقان لهذا اإلعالل، حرفان مستحقان لهذا 

اإلعالل ما الذي يعل؟ ال يمكن أن يعالن مًعا؛ ألن إعاللهما مًعا سيعني قلبهما 

ألفين، وال يجتمع ألفان، فما الذي فعلت العرب هنا؟ علوا الثاين وصححوا 

 األول.

وهو ميل  "الهوى"لف مقصورة، ومن ذلك أيًضا قولهم وقالوا: الحيى بأ

 من هوى يهوي الياء مستحقة لإلعالل متحركة وقبلها مفتوح، 
ٌ

النفس أصله هويي

والواو مستحقة لإلعالل متحركة وقبلها مفتوح، وال يمكن أن يعال فجاءت على 

األغلب يف اللغة أعل الثاين وصحح األول، األغلب يف ذلك أن يعل الثاين، 

ويصحح األول، إن كنت قبل ذلك عكس ذلك فهذا سبق لسان، األغلب يف مثل 

ذلك أن يعل الثاين وأن يصحح األول، ولهذا قالوا: يف هويٌى الهوى فأعلوا الثاين 

 وصححوا األول.

ولو عكسوا؟ الهوى هذا الذي يشم شيء آخر فعال أما هوى فعلى وزن فعٍل 

ول هذا على األغلب، لو عكسوا وجاءوا مقصور، الهوى أعلوا الثاين وصححوا األ
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على القليل لكانوا يقولون ماذا؟ الهاي، وكذلك يف الحيى لو عكسوا لقالوا  

 ، طبًعا لم يقولوا ذلك."الحايو"

أما من غير األغلب القليل وهو أهنم يعلون األول ويصححون الثاين يف قولهم  

ترون مستحقة لإلعالل،  بياءين مفتوحتين، وكالهما كما "غيية"أصلها  "الغاية"

ماذا فعلت العرب هنا؟ علوا األول علوا  "غيية"كالهما متحرك وقبله فتح األصل 

وهذا على القليل، ولو أهنم أعلوا على  "الياء األولى وصححوا الثانية فقالوا: غاية

 الكثير فصححوا األول وأعلوا الثاين لكانوا يقولون: الغياة مثل الحياة.

فأصلهما أصل راية ريية، وأصل آية أيية، وكال  "ية وآيةرا"وكذا قولهم: 

الياءين مستحق لإلعالل؛ لتحركه وانفتاح ما قبله ولكن العرب هنا أتوا على 

القليل، فعلوا األول وصححوا الثاين فقالوا: يف ريية راية وقالوا: يف آية أيية، ولو 

ت، نعم، هذا الشرط أهنم عكسوا، وأتوا على األكثر لكانوا يقولون: رايات وآيا

 التاسع.

لهذا اإلبدال أال تكون الياء أو الواو عينًا السٍم زيد يف آخره  الشرط العاشر:

 ألف ونون أو ألف مقصورة، وهذا قول ابن مالك:

َ  َقةةةةةْد ِدْ ةةةةةَد َمةةةةةا   َوَعةةةةةْين  َمةةةةةا آِخةةةةةَر

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما    َ خ 

واو وزيد يف آخره زيادة تخص االسم دون  أي: أن االسم الذي عينه ياٌء أو 

الفعل كألف ونون فهما يزادان يف االسم وال يزادان على فعل، وكاأللف 

المقصورة فهي تزاد يف األسماء وال تزاد يف األفعال، فإذا كان األمر كذلك فإن 

 "جال يجول"الواو والياء حينئٍذ يصححان وال يعالن، مثال ذلك قولهم: 

الواو يف جوالًنا متحركة وقبلها فتح ومع  "ا جال يجول جوالًناجوالنً "والمصدر 

ذلك لم تعل لماذا؟ ألهنا يف اسم مختوم بألف ونون زائدتين، وهذه الزيادة خاصة 

ما العلة يف عدم اإلعالل هنا لماذا لم  "طاف يطوف طوفاًنا"باألسماء، وكذلك 
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ائدتين يعني: مختومة مختومة بألف ونون ز "طوفان وجوالن"يعال هنا؟ يف نحو 

بزيادة مختصة باالسم، هذه الزيادة المختصة باالسم أبعدت المشاهبة بين االسم 

والفعل واإلعالل أصٌل يف االسم أم يف الفعل؟ يف الفعل، اإلعالل أصل يف 

 األفعال، واألسماء إنما تعل يف األكثر حماًل على األفعال.

و إيا ْحركا وان تَ ما قبل ما فخالصْ  َِ المسألْ و  :  ك  الياُّ وال ا

 "أن ما  ِلبان ألِ ا بعشرة شروط

 : أن يتحركا بأي حركة.الشرط ا ول

 : أن تكون حركتهما أصلية ال عارضة.الشرط الراين

 : أن ينفتح ما قبلهما.الشرط الرالَ

 : أن يتصل قبلهما الفتح أن يكون الفتح الذي قبلهما متصاًل هبما.الشرط الرابع

 : أال يسكن ما بعدهما فإن سكن ففيه تفصيل.امءالشرط الخ

 : أال يكونا عين فعل اسم فاعله على وزن أفعل.الشرط السا  

 : أال يكونا عين مصدر اسم فاعله على وزن أفعل.الشرط السابع

 : أال تكون الواو عين افتعل الدالة على المشاركة.الشرط الرامن

 اإلعالل.: أال يليهما حرف يستحق هذا الشرط التاسع

 أال يكونا عين اسم زيد يف آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. الشرط العاشر:

 فهذه خالصة هذه المسألة التي ذكرها ابن مالك يف هذه األبيات.

أما المسألة الثالثة يف هذا الفصل، فهي قلب النون ميًما، وفيها يقول ابن مالك 

 يف آخر بيت يف هذا الفصل:

 ِمْيَمةةةةص اْلن ةةةةْ َن إَِيا َوَقْبةةةةل َبةةةةا اْقِلةةةةْب 

 

ا   َِ نِا َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 
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وذكره هذه المسألة هنا من باب كوهنا داخلة يف اإلبدال فإن قلب النون ميًما  

من اإلبدال، وإن كان األفضل لو أنه أخر الكالم على هذه المسألة مع الفصل 

باب الذي قبلهما هذه الثالثة لو القادم؛ ألن هذا الفصل، والفصل الذي قبله وال

تأملتم لوجدتموها يف اإلبدال الواقع يف الهمزة وحروف العلة، أما اإلبدال الواقع 

يف غير حروف العلة والهمزة فسيذكره بعد ذلك يف الفصول الثالثة اآلتية فكان 

 األفضل لو أنه ذكر هذا اإلبدال يف الفصل الثاين.

ْبدل ميِما بشر ين يكر ما يف  ِا أن الن ن قد  على كل  ال يكر 

 البيع:

 أن تكون النون قبل باٍء، وهذا قوله: الشرط ا ول:

 َبا َوَقْبل

 والشرط الثاين: أن تكون النون ساكنة وهذا قوله:

نِا َكانَ  َسكَّ  م 

ومعنى هذا المثال  "ما بت انبذا"والحكم يف قوله: اقلب، ومثال ذلك قوله: 

 له:من قطعك انبذه واتركه، فقو

ا َبعَّ  َمنْ  َِ  اْنبِ

مثال لقلب النون ميًما وهي مفصولة عن الباء فالميم يف كلمة من والباء يف 

كلمة بت معنى ذلك أن ذلك يحدث مع الفصل واالتصال، فقوله: من بت يجب 

وال  "مبت"وتقول يف الجملة  "بدل من "مب"أن تقلب النون هنا ميًما، فتقول: 

 ن.بالنو"من بت "يصح أن تقولك 

بدل  "امبذا"مثال لقلب النون ميًما وهي متصلة بالباء، فيقال:  "انبذا"وقوله: 
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 وهذا القلب واجب يف اللغة فال يصح إبقاء النون نوًنا هنا بل تقلب ميًما. "انبذا"

ويدخل يف هذا الحكم التنوين؛ ألن التنوين كما هو معلوم نون ساكنة، فإذا 

فيجب أن تقول:  "أنا مؤمن باهلل"ا كقولك: جاء بعد التنوين باء وجب قلبه ميمً 

فتقلب التنوين ميًما، ومعلوم أن الميم والنون مالزمان للغنة، من صفاهتما  "مؤمٌ "

المالزمة الغنة، أما تقدير الغنة بحركتين يف مثل ذلك فهو حكم تجويدي مأخوذ 

قلب، أما بالسماع من القراء، وليس حكًما واجًبا يف اللغة الواجب لغوًيا هنا ال

 مقدار الغنة ووجود الغنة أيًضا يف بعض األحكام هذه أحكام تجويديه.

والقلب كما رأيتم موجود فكثير من أحكام التجويد موجود يف اللغة، وبعض 

أحكام التجويد هي أحكام أدائية، تؤخذ من القارئ، وليست من األحكام اللغوية 

جد يف اللغة أن تمد السماء، أو تمد كالمدود فالمدود ال توجد يف اللغة يعني: ال يو

 المنفصل، أو المتصل ونحو ذلك وهكذا.

 قوله يف آخر المثل:

ا َبعَّ  َمنْ  َِ  اْنبِ

ما نوع األلف يف انبذا؟ ليست لإلطالق، لو كانت لإلطالق فإن الفعل انبذ فعل 

أمر مبني على السكون فإذا أطلقت فتطلق بالكسر لاللتقاء الساكنين تقول: 

وهكذا لكن قال:  "اذهبي اجلسي"إذا حركت آلخر البيت تقول: ف "اذهب"

باأللف والضرورة ما تبيح مخالفة اإلعراب، أنا سألتكم؛ ألنني نبهت عليه  "انبذا"

يف أمثلة مشاهبة من قبل، األلف هذه بدل من نون التوكيد الساكنة، واألصل: 

ألًفا هذه من أحكام  ونون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب أن تقلب "انبذن"

 النون والتجويد كقوله مثاًل:

 وتجويًدا. "لنسفعا"لو وقفت لوجب أن تقول لغة 
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هنا ملحوظة: بما أنكم ادخلتمونا يف التجويد بعض أهل التجويد خاصة  

اإلقالب ونحن كما ترون نسميه القلب وهو  المتأخرين منهم يسمون هذا الحكم

ما قولهم اإلقالب فخطأ يف اللغة ال يصح؛ ألنه الصواب؛ ألنه من قلب يقلب قلًبا أ

، وهذا من األخطاء التي "أكرم يكرم إكراًما"ليس من أقلب يقلب إقالًبا مثل 

كثيًرا من المعاصرين اآلن صحح هذا  شاعت عند بعض المتأخرين، وإن كان

الخطأ وانتبه له حتى يف الكتب المنهجية اآلن يكتب القلب ال يكتب اإلقالب على 

  صواب فننتبه لذلك.ال

قرابة أربعة وعشرين بيًتا حاولنا جهدنا أن  بقي لنا من ألفية ابن مالك 

ننهيها يف هذا الفصل ما استطعنا، لكن إن شاء اهلل ننهيها يف الفصل القادم، والحمد 

 هلل على كل حال.

 واهلل أعل ، وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن والثالثون بعد املئة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه ليلة االثنين، ليلة 

ثالثين وأربعمائة وألف، يف العشرين المتمة لشهر ربيع اآلخر، من سنة سٍت و

جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد الدرس الثامن والثالثين 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل يْ ابن مالِّبعد المئة، من دروس شرح ]

يف باب  وما زال الكالم موصواًل على اإلبدال الذي عقده ابن مالك 

، وبدأنا بشرح هذه الفصول من شرح البابوبعده عدة فصول، وكنا قد انتهينا 

ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سنشرح فصاًل من هذه الفصول التي ، فصاًل ، فصاًل 

 جعلها ابن مالك بعد باب اإلبدال، وهذا الفصل سيخصه ابن مالك 
 بالكالم على 

 نقل حركة الياء والواو إىل الساكن قبلهما

 :يقول ابن مالك  نبدأ بقراءة أبيات هذا الفصل، وفيها

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ 976  ِ ََّ اْن  .لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةْيَن فِْعةةةلض َكةةةَأبِنْ     ِمةةةْن ِيب لِةةةْينض آ

 977 ٍَ ةةةبض َو ََْع   ْعةةةَل 
ةةةْن فِ  .َمةةةا َلةةة  َ ك 

 

ْلةةةةةاَل     َكةةةةةاْبَي َّ َأْو َأْ ةةةةةَ   بِةةةةةالَمض ع 
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ةة  َيا اٍْعةةالَِل اْسةة   978 
 .َوِمْرةةل  فِْعةةلض فِ

 

ْيةةةةةةِه َوْسةةةةةة   َاةةةةةاَ ى م    
 َعةةةةةةاِرِعا َوفِ

ََ َكاْلِمْ َعةةةةةاِل 979  ةةةةةْح  .َوِمْ َعةةةةةلع ص 

 

 َوَألِةةةةةةةةَا اإلْفَعةةةةةةةةاِل َواْسةةةةةةةةتِْ َعالِ   

ا اإِلْعالَِل َواْلتَّا اْلَزْم ِعَ ْض 980  َِ
 .َأِدْل لِ

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

ِ  َوِمةةْن 981  ِْ  .َوَمةةا إِلْفَعةةالض ِمةةَن اْلَحةة

 

ةةةةةْ لع بِةةةةةِه َأْ ِعةةةةةا َقِمةةةةةنْ نَ    ةةةةةلض َفَمْ ع  ِْ 

ةةةةْ نض َوَنةةةةَدْر 982   .َنْحةةةة   َمبِيةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشةت َ ر  
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  َْْصِحْي

ةْ َل ِمةْن َنْحةِ  َعةَدا 983  َِ اْلَمْ ع   .َوَصْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

اَي َيا َوْجَ ْيِن 984  َِ ةْ ل  ِمةْن .َك ع   َجةا اْل  

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

ِم 985  ةةةة َّ ةةةة  ن 
ةةةةيَّ ض فِ  .َوَشةةةةاَ  َنْحةةةة   ن 

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

سبق يف الفصل السابق بيان حكم الياء والواو إذا تحركا بعد فتح، حكم الياء  

ح، فعرفنا أن حكمهما أهنما يقلبان ألًفا بعشرة والواو إذا كانا متحركين وقبلهما فت

شروط، وأيًضا عرفنا حكمهما الياء والواو إذا تحركا بعد مضموٍم، أو مكسوٍر، 

 " "ِعوض وِحيل"فحكمهما أهنما ال ُيعالن، بل يصححان نحو 
َ

 ورضي
َ

، "وخشي

 نعم.

بِ   كم ما  ك  الياُّ وال او إيا ْحركا بعد سك ن، فحكم ما  ِ له ابن 

 يف  ِا ال صل فيِ ل: الِّ م

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن   ِ ََّ اْن  لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةةَأبِنْ     ِيب لِةةةةةْينض آ

أي: إذا كان الياء أو الواو عينًا متحركًة يف فعٍل، وقبلهما حرٌف صحيٌح ساكن،  

ينئٍذ فيجب نقل حركتهما إلى الساكن قبلهما، يجب أن ننقل حركة الياء والواو ح

من الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهما، ويجب أيًضا كون حرف العلة الواقع 

 عينًا يجب فيه أن يكون من جنس الحركة المنقولة.

إن كانت الحركة المنقولة ضمة فيكون حرف العلة الواقع عينًا واًو، وإن كانت 

ذا كانت الحركة الحركة المنقولة كسرة فيكون حرف العلة الواقع عينًا ياًء، وإ
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 المنقولة فتحًة فيكون حرف العلة الواقع عينًا ألًفا هذا المراد بالحكم.

لهذه القاعدة أمثلة مطردة، من أشهر هذه األمثلة المطردة، لو وقعت الياء أو 

الواو عينًا يف مضارع ثالثي، المضارع الثالثي يا إخوان ما وزنه؟ وسبق أن تكلمنا 

ة يف ثالث أوزان مضارع الثالثي، األكثر يفِعل ويفُعل وهو عليها، وقلنا أهنا منحصر

 كثير ويفَعل، ويفُعل العين كما ترون مضمومة وقبلها ساكن

فإذا وقعت الياء أو الواو عينًا يف يفُعل فمعنى ذلك أهنا وقعت عينًا عليها  

ضمة، وقبلها ساكن، أو وقعت الواو أو الياء عينًا يف يفِعل فقد صارت عينًا 

ورة وقبلها ساكن، أو وقعت عينًا يف يفَعل فقد وقعت عينًا مفتوحة وقبلها مكس

 ساكن، فُيطبق عليها الحكم السابق.

قال فعل ماٍض،  "قال يْقُول" "يقول"وهو  "قال"مثال ذلك المضارع من  

ويقول فعل مضارع، أما قال الماضي، فعرفنا أن الفعل الماضي محصور يف ثالثة 

فُعل، وعرفنا أيًضا أن قال على وزن فَعل وأن أصله قبل أوزان فَعل وفِعل و

اإلعالل قول فَعل، ثم ُفعل، واإلعالل الذي حدث هنا داخل تحت القاعدة التي 

شرحناها من قبل، أن الواو والياء إذا تحركتا بعد مفتوح ينقلبان ألًفا، َقَوَل تحركت 

 الواو بعد فتح فانقلبت ألًفا، إًذا قال على وزن فَعل.

 "كتب يكتب":يقول على وزن يفُعل قال يقول على وزن فَعل يفُعل مثل

فاألصل يف قال يقول قول يْقُول هذا قولهم معرفة األصول، معرفة  "وقتل يقتل"

 األصول المرتوكة أو يقولون األصول المهجورة.

عرفنا األصول بالقياس قسنا المعتل على الصحيح الذي ال يعتل، فعرفنا 

قول " "قال يقول"إًذا فأصل  "كتب يكتب"هجور الصحيح مثل بذلك األصل الم

طب يْقُول وقعت الواو عينًا مضمومة يْقُول وقبلها ساكن صحيح، ساكن  "يْقُول
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 أي: حركته السكون، صحيح أي: أنه حرف صحيح وليس حرًفا من حروف العلة. 

إلى أنك ستنقل حينئٍذ حركة الواو إلى الساكن قبلها يعني:  الِاعدة ِْ ل:

القاف، إذا نقلنا الحركة من الواو إلى القاف، فإن القاف سينقلب من السكون إلى 

الضم، والواو سينقلب من الواو إلى السكون؛ ألن السكون ما معناه؟ خلو الحرف 

من الحركة ونحن أخلينا الحرف من الحركة عندما نقلنا حركته إلى الساكن السابق 

 كما تقول العرب. "يقول"ى القاف فيكون النطق ننقل الضمة من الواو إل "يْقُول"

هذا الفعل معتل؛ ألنه أعل بالنقل نسميه إعالل النقل، وهو إعالل  "إًذا يقول

وقام " "صام يصوم"بنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن قبله، ومثله يف ذلك 

 وقعا يف اإلعالل نفسه. "يقوم

عرفنا أهنا على وزن فعل،  "عفبا"من الياء  "باع يبيع"وكذلك المضارع يف 

بَيع تحركت الياء بعد فتح، وانقلبت ألًفا فصارت "وحدث فيها اإلعالل للقلب، 

قسم المعتل على الصحيح  "جلس يجلس"مثل  "بَيع يْبيِع"باع فعل، يبيع أصلها 

تحركت الياء بالكسر وقبلها ساكن صحيح، فالحكم  "بيع يْبِيعُ " "جلس يجلس"

من الياء إلى الساكن قبلها يعني: إلى الباء، فسنقول يبيع كما أنك ستنقل الحركة 

 تقول العرب.

 هذا فعل أعل بالنقل أي: بنقل الحركة من الياء إلى الساكن قبلها. "يبيع"إًذا 

خاف "ومن ذلك أيًضا المضارع يف  "وهام يهيم" "بان يبين"ومثله يف ذلك 

تحركت الواو وانفتح ما خاف هذا ماٍض على وزن فِعل، وأصله َخِوف  "يخاف

 ."خاف"قبلها فقلبت ألًفا، فصارت 

خوف "وطرب يطرب: " "فرح يفرح"مثل  "فأصلها َيْخَوُف  "يخاف"أما 

ما الذي حدث يف يخوف؟ نقلنا الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يعني:  "يخوف
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قبلها انقل الفتحة الحركة من الواو إلى الساكن  "َيَخْوف"إلى الخاء فصار الفعل 

ثم إن الحكم يقول: إنك ستنقل الحركة من حرف العلة إلى  "إلى الياء يخوف

الساكن قبلها، وسيكون حرف العلة الواقع عينًا من جنس الحركة المنقول، 

  "يخاف"والحركة المنقولة فتحة، إًذا سنقلب الواو إلى ألف فنقول: 

عالل الذي وقع يف فإن قيل: ما اإل "وحار يحار" "نام ينام"ومثل ذلك أيًضا 

 "يخاف"؟ فالجواب إعالل بالنقل والقلب، إًذا وقع يف نحو "يخاف"نحو 

إعالل بالنقل فقط،  "يقول ويبيع"إعالالن إعالل بالنقل والقلب، بينما يف نحو 

حدث فيها  "ويخاف"لم يحدث فيها قلب،  "ويبيع"لم يحدث فيها قلب،  "يقول"

 قلب.

يعني: معتل وبقيت الواو  "يقول ويقوم"نحو من ذلك يستبين أن كل فعل على 

على حالها فهذا قطًعا على وزن يفُعل، وحذف العلة فيه واو مباشرة، عندما تسمع 

 تعرف أنه واو وأنه على وزن يفُعل. "يقول ويقوم"األفعال التي على نحو 

مما بقيت فيه الياء ياًء  "يبيع ويهين ويبين"ونعرف أيًضا أن األفعال التي نحو 

أهنا على وزن يفِعل وأهنا ياءيه، ونعرف أيًضا أن ما كان من األفعال على نحو 

يعني: مما صار فيه حرف العلة ألًفا أنه على وزن يفَعل،  "يخاف وينام ويحار"

وهل هو واوي أم ياءي؟ قد يكون واوي وقد يكون ياءًيا، فخاف يخاف واوي؛ 

، وحار يحار ياءي؛ ألنه من الحيرة ألنه من الخوف، ونام ينام واوي؛ ألنه من النوم

 وهكذا.

إًذا فما بقيت فيه الواو واوي قطًعا على وزن يفُعل، وما بقيت فيها الياء ياءي 

على وزن يفِعل، وما انقلب حرف العلة فيه ألَفا على وزن يفَعل، لكنه قد يكون 

 واوي وقد يكون ياءًيا.
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هذه األفعال  "يعوم أو يفور يكون أو يجوز أو يجور أو"فلو رأينا مثاًل الفعل  

يبيت "بقي حرف العلة فيه واو إًذا فهي على وزن يفعل وهي واويه، ولو رأينا نحو 

لو نتأمل يف تصرفاهتا تعرف مباشرة أهنا على وزن يفِعل  "أو يسير أو يديش أو ينيف

 وأهنا ياءيه.

ًعا على غار يغار أو ينال فانقلب حرف العلة فيه ألًفا هو قط "يغار"لكن نحو 

قد يكون  وزن يفعل، ولكنه قد يكون واوًيا وقد يكون ياءًيا، فيغار الياء أم الواو؟

، وقد يكون ياءًيا إن كان من "غاص وذهب"واوًيا إن كان من الغور بمعنى مثل 

 الغيرة؛ ألن المعنى يحتمل.

 فيكون واوًيا، فهذا مثال على هذه القاعدة: "النول"فهو من  "ينال"وأما 

 قعع ال او أو الياُّ عيِنا يف معار  ْالْ ، ومرال آخر ل َِ الِاعدة:إيا و

لو وقعت الياء أو الواو عينًا للفعل الماضي الذي على وزن أفعل، أو مضارعه، 

وهو ُيفِعل كذلك أمره أفِعل فأفَعَل العين متحركة وقبلها الفاء ساكنة، وكذلك ُيفِعل 

ثالثي على وزن فعل يفِعل اجعله  "ينبان يب"هذه  "بان"وأفِعل، مثل أفَعل من 

رباعًيا مزيدا بالهمزة؟ أفَعل سنقول: أبان، والمضارع ُيبين واألمر أبن واألصل فيه 

أكرم "الصحيح  "أكرم"ما أصل الماضي أبان؟ أفَعَل أبين نصدره بالصحيح مثل 

 إًذا أصل الماضي أفعل أكرم أبين "يكرم أكرم

ساكنة فتأيت القاعدة حينئٍذ فننقل الفتحة من الياء  أبين الياء مفتوحة وقبلها الباء 

والحركة المنقولة هنا فتحة إًذا يجب يف حرف  "أَبْينَ "إلى الباء الساكنة فنقول: 

العلة الواقع عينًا أن ينقلب من جنس الحركة يعني: سنقلب الياء غلى ألف فنقول: 

بنقل الحركة وبالقلب أي: إًذا الفعل أبان ُأعل إعاللين ُأعل بالنقل يعني:  "أبان"

 بقلب الياء ألًفا 
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 "ُيْبين"األصل  "أكرم يكرم أبين ُيبين"وكذلك المضارع وهو ُيبين ما أصله 

إًذا يبين المضارع فيه إعالل بالنقل  "ُيبِِين"نقلنا الحركة من الياء إلى الباء فقلنا 

 فقط.

فيه حتى صار ما الذي حدث  "أبين ُيبين أبِين" "أكرم يكرم أكِرم"واألمر 

نقلنا الحركة من الياء إلى الساكن قبلها إلى الباء فصارت أبين مثل:  "أبين"؟ "أبن"

نقلنا الحركة صارت أبين واألمر كما تعرفون مبني على  "أصله أكِرم أبيِن "أكِرم"

سكون آخره، والياء بسبب النقل صارت ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت الياء؛ 

 "أبن": لاللتقاء الساكنين فقيل

إًذا ما اإلعالل الذي وقع يف أبن؟ وقع فيها إعالالن إعالل بالنقل وبالحذف،  

 إال أن إعالل الحذف هنا ليس إعالاًل صرفًيا، وإنما إعالل إعرابي نحوي، نعم.

ثالثي فاجعله  "قام يقوم "قام يقوم"من  "أفعل يفعل أفِعل"ومثل ذلك لو قلنا 

أبان "لكن  "أبان يبين أبن"ومثل  "أقام يقيم أقم": رباعًيا مزيًدا بالهمزة؟ فسنقول

نقلنا الحركة من  "أفعل أكرم أقوم"أصلها  "فأقام"واوي  "وأقام يقيم"ياءي  "يبين

الواو إلى القاف فصارت الكلمة أقوم، ثم قلبنا الواو ألًفا لكي تكون من جنس 

ن إعالل بالنقل إًذا أقام فيها إعالال "أقام"الحركة التي قبلها، فصارت الكلمة 

نقلنا الحركة من  "يكرم"مثل  "يقوم"وأصله  "يقيم"وإعالل بالقلب، والمضارع 

 فيها إعالل بالنقل فقط. "يقيم"الياء إلى الساكن قبلها فقلنا: 

إًذا نعيد إلى يقيم أصلها يقوم نقلنا  "أقوم" "أكرم"أصله مثل  "أقم"واألمر 

ثم قلبنا الواو من جنس الحركة  "يقِومُ "الحركة كسرة من الواو إلى القاف فصارت 

فصار فيها إعالالن إعالل بالنقل  "يقيم"المنقولة يعني: قلبنا الواو ياًء فقلنا 

 وإعالل بالقلب.
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نقلنا الحركة من الواو إلى الكاف  "أفعل أكرم أقوم"أصله  "أقم"وكذلك يف  

اء لاللتقاء الساكنين ثم حذفنا الي "أقيم"ثم قلبنا الواو ياًء فصارت  "أقوم"فصارت 

كم فيها من إعالل؟ ثالثة إعالالت إعالل بالنقل نقلنا  "أقم"إًذا  "أقم"فصارت 

الحركة، وإعالل بالقلب قلبنا الواو ياًء، وإعالل بالحذف حذفنا الياء، وهكذا يف 

 كل نظير.

 : إِيا ف َِ الِاعدة ل ا أكرر من مرال   ر  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن لَِسةةةاكِنض َصةةة  ِ  ََّ اْن

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةةَأبِنْ     ِيب لِةةةةةْينض آ

للين يريد حرف علة، آت عين فعل يعني: وقع عينًا يف فعل ماٍض أو مضارع أو  

وقوله: واشرتاطنا لساكن صح قلنا إن الواو  "أبان يبين أبن"أمر كأبن هذا المثال 

كن صحيح يعني: البد أن يكون حرًفا ساكنًا، والياء إذا تحركتا وقبلهما ماذا؟ سا

وأن يكون حرًفا صحيًحا، حرًفا ساكنًا ماذا يخرج؟ المتحرك وقد تكلمنا على 

 حكمه من قبل.

وقولنا حرف صحيح ماذا يخرج؟ المعتل، لو أن الواو والياء تحركتا وقبلهما 

فبايع  "اومق"أو  "بايع"حرف علة ساكنًا فاإلعالل يقع أو ال يقع؟ ال يقع، مثل 

حرف العلة الياء تحركت بالفتح بايع وقبلها ألف واأللف ساكنة فال تنقل الحركة 

من الياء إلى األلف؛ ألن الساكن الذي قبلها ليس حرًفا صحيًحا، وكذلك يف 

  "قاوم"

ويخرج المضعف،  "بيع وقوم"وقوله: صحيح يخرج المعتل كما سبق يف 

ق"مثل فالمضعف أيًضا ال تنقل إليه الحركة  فإذا قلت بيَّن الياء الثانية  "بيَّن وعوَّ

مفتوحة والياء األولى ساكنة، إًذا حرف على متحرك وقبله ساكن فال تنقل الحركة 

ق ال تنقل الحركة، فهذا هو المراد بقوله:"هنا، وكذلك   عوَّ

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن   ِ ََّ اْن  لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةة    َأبِنْ ِيب لِةةةةةْينض آ
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 ثم ذكر ابن مالك أيًضا بقية الشروط يف هذا اإلعالل فقال:

 ٍَ ةةةةبض َو ََْع   ْعةةةةَل 
ةةةةْن فِ  َمةةةةا َلةةةة  َ ك 

 

ْلةةةةةاَل     َكةةةةةاْبَي َّ َأْو َأْ ةةةةةَ   بِةةةةةالَمض ع 

يقول اإلعالل السابق يف نقل الحركة من الياء والواو إلى الساكن الصحيح  

 البيت:قبلهما ممتنع يف ثالثة مواضع، ذكرها يف 

فعال التعجب، وهما ما أفعله وأفِعل به، لو وقعت الياء والواو  الم اع ا ول:

عينًا لفعل تعجب ما أفعله وأفِعل به العين متحركة وقبلها ساكن، كالتعجب من 

ما أقومه الواو متحركة وقبلها القاف ساكنة،  "ما أقومه وأقوم به"تقول:  "قام يقوم"

صححنا لماذا لم ُنعل؟ ألن الفعل هنا فعل تعجب، لو  ما أقومه أعللنا أم صححنا؟

ولكن اإلعالل  "ما أقامه وأقم به"سننقل ونقلب،  "ما أقامه"أعللنا كنا نقول ماذا؟ 

 هنا ال يقع؛ ألن الفعل فعل تعجب.

ما أبينه وأبين "يبين، لكنا نقول:  "بان"وكذلك يف الياء لو أخذنا التعجب من 

وسبب المنع من العلل يف فعل التعجب،  "أبانه وأبن به ما"وال نعل ال نقول:  "به

قالوا: ألن اإلعالل سيزيد صيغة التعجب عن لفظها، وصيغة التعجب مقصودة 

 للفظها، فلهذا لم يقع فيها اإلعالل.

الذي ال يدخله اإلعالل هو: الفعل المضعف الالم نحو:  الم اع الراين:

وزن افعل العين هنا ياء العين وقعت  فابيض على "ابّيض واسّود واحّول واعّور"

العين وقعت واو مفتوحة  "، وكذلك يف اسود"ابيض"ياًء مفتوحة وقبلها باء ساكنة 

العين واو وقبلها ساكن، وهذه  "احول"، وكذلك "اسود"وقبلها سين ساكنة 

الياء بقيت على فتحها  "ابيض"الكلمات وقع فيها إعالل أم صحت؟ صحت 

 على سكونه، صح ولم ُيعل.والساكن قبلها بقي 

؟ "ابيض واسود واحول واعور"ما سبب منع اإلعالل يف مضعف الالم؟ مثل 
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قالوا: سبب منع اإلعالل هنا أنه سيؤدي إلى لبٍس أو إلى ممنوع، لو أعللت فإن  

اإلعالل سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع، ُنعل وننظر إلى نتيجة اإلعالل كيف 

ننا سننقل فتحة الواو إلى السين فستكون السين لو أعللنا فإ "اسود"ستكون؟ 

حينئٍذ مفتوحًة، فإذا كانت الواو مفتوحًة فسنستغني عن همزة الوصل؛ ألن همزة 

الوصل يف نحو هذه الصيغة لماذا جلبت؟ جلبت للتمكن من البدء بالساكن، هذا 

 الساكن الذي وقع أواًل وهو السين تحرك اآلن 

اجة لها، فاإلعالل سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن إًذا سنذهب همزة الوصل ال ح

السين انتقلت إليها الفتحة فصارت سين مفتوحة، والواو انتقلت  "سود"نقول 

والالم المضعفة، الدال المشددة تعرفون أن  "سو"عنها الفتحة فصارت ساكنة 

المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك فأول المشدد ساكن والواو سكنت بسبب 

بال همزة  "سودد"اكنان، فلهذا سنضطر لفك اإلدغام فنقول: النقل، فالتقى س

وصل وبال تضعيف يعني: سنحرك، وهذا سيؤدي إلى ممنوع وهو فك التضعيف 

 يف ما يجب فيه التضعيف، التضعيف يف نحو هذا واجب.

هذا تأديته إلى ممنوع، طيب، تأديته إلى ُملبس؟ قد يقول قائل: قد يمكن أن 

ما الحركة التي نقلت؟  "سودد"أخرى، أن نفعل ما سبق نجري اإلعالل بطريقة 

الفتحة، والفتحة ستؤدي إلى أن الواو تقلب ألًفا؛ ألن حرف العلة الواقع عينًا إذا 

نقلت الحركة عنه سينقلب إلى جنس الحركة، إًذا ستنقلب الواو ألًفا، فإذا انقلبت 

ة سيفك أو ال داعي الواو إلى ألف، فاإلدغام الموجود يف الالم الدال المشدد

 لفكه؟ ال داعي لفكه؛ ألن اإلدغام يقع بعد األلف.

ال إشكال هذا موقع مطرد يف التقاء الساكنين، من المواقع  "الضالين"مثل 

المطردة يف التقاء الساكنين، إًذا فالسين ستنفتح؛ ألن الفتحة نقلت إليها، والواو 

 "ساد"فسيكون لفظ الكلمة ماذا؟ ستقلب ألًفا تبع القاعدة، والدال ستبقى مشددة، 
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سيؤدي  "اسود"إًذا فاإلعالل يف نحو  "سد يسد فهو ساد"سيلتبس اسم الفاعل من 

فلهذا لم  "ساد "كاللبس وهو فك إدغام أو إلى ملبس وهو نحو إلى ممنوع وهو

ُتعل العرب، نحن نعلل فعل العرب، العرب لهم فعل لماذا؟ قالوا: ألهنا لم تعل 

 حينئٍذ سيؤدي إلى ممنوع أو إلى ملبس.ألن اإلعالل 

الذي ال يقع يف هذا اإلعالل يف الفعل المعتل اآلخر، لو كان  الم اع الرالَ:

أهوى عينه واو، وأحيا عينه ياء، والعرب  "أهوى وأحيا"الفعل معتل اآلخر مثل 

يعني: الواو تبقيها على فتحها ال تنقل الفتحة إلى الياء  "أحيا وأهوى"تقول: 

تبقي الياء مفتوحة وال تنقل الفتحة إلى الياء يعني: ال تعل  "أهوى وأحيا"اكنة الس

تبقي الفعل مصحًحا وال تبقي هذا اإلعالل المذكور يف الفعل المعتل اآلخر، 

وسبب منع اإلعالل هنا لماذا لم ُتعل العرب؟ يف الفعل المعتل اآلخر؟ ألنه 

العين واو، والالم  "أهوى"لك، سيؤدي إلى اجتماع إعاللين يف الكلمة، كيف ذ

ألف وعرفنا أن األلف ال تسكن أصاًل يف فعل أو يف اسم معرب، أصلها إما الواو 

إًذا فاألصل هنا الياء ولماذا انقلبت الياء  "هوي"وإما الياء، واألصل هنا الياء من 

الياء تحركت بعد فتح  "أهوي "أكرم"مثل  "أهوي "أهوى"ألًفا؟ األصل يف 

 إًذا فقد وقع إعالل بالقلب يف الالم. "أهوى"ألًفا فصارت فانقلبت 

لو أجريت اإلعالل المذكور اآلن على الواو ما الذي سيحدث؟ ستنقل الفتحة 

من الواو إلى الهاء، فستكون الهاء مفتوحة والواو ساكنة وبعدها األلف ساكنة 

ن فتجحف فسيلتقي ساكنان، فستضطر حينئٍذ إلى حذف الواو؛ لاللتقاء الساكني

بالكلمة؛ ألنك جمعت عليها إعاللين بالحذف وبالقلب، فلهذا لم ُتعل العرب 

 هنا.

يعني: العين ياء والالم كذلك ياء،  "حيي"من  "أحيا"وكذلك يف نحو  

انقلبت الياء الثانية الواقعة الًما ألًفا؛ ألهنا  "أكرم "أحييا" "أحيا"واألصل يف 



 

 
e 

g h 

f  514 
 شرح ألفية ابن مالك

قعنا هذا اإلعالل على الياء الواقعة عينًا فلو أو "تحركت بعد فتح فصارت أحيا 

لنقلت الحركة إلى الحاء فسكنت الياء فاجتمعت الياء ساكنة باأللف بعدها ساكنة 

 فسنحذف الياء فنجحف بالفعل.

إًذ هذا اإلعالل المذكور ال يقع يف ثالثة المواضع المذكورة، ال يقع فيفعل 

  الفعل المعتل الالم.التعجب، وال يقع يف الفعل المضعف الالم وال يف

 : ْ  قال ابن مالِّ

ةةة  َيا اٍْعةةةالَِل اْسةةة   
 َوِمْرةةةل  فِْعةةةلض فِ

 

ْيةةةةةِه َوْسةةةةة     
َعةةةةةاِرَعص َوفِ  َاةةةةةاَ ى م 

يعني: أن االسم مثل الفعل يف هذا الحكم إذا كان هذا االسم يشبه الفعل  

، المضارع، وهذا قوله: ضاهى مضارًعا، فإن حكمه يف هذا اإلعالل حكم فعله

ومتى يكون المضارع بل متى يكون االسم مشبًها للمضارع؟ إذا كان االسم على 

وزن المضارع فنقول: إنه يشبهه حينئٍذ، ويقصد باالسم الذي يشبه المضارع يف 

الوزن اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر 

 الميمي.

من غير الثالثي على وزن المضارع، فهذه تشبه المضارع يف الوزن؛ ألهنا تصاغ 

على وزن المضارع مع قلب حرف  "مكرم"ما اسم الفاعل منه؟  "يكرم"فالفعل 

  "يكرم مكرم"المضارعة ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 

واسم المكان والزمان والمصدر  "مكَرم" "يكرم"واسم المفعول من 

واسم المكان  "مكِرم"الفاعل إًذا فاسم  "مكَرم"الميمي؟ كلها أيًضا على وزن 

 الفعل. والزمان والمصدر الميمي كلها على وزن

على وزن الفعل، واسم المفعول  "منطلق"اسم الفاعل منه  "ينطلق"وكذلك 

والمعنى والسياق هو  "منَطَلق"واسم المكان والزمان والمصدر الميمي على وزن 
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 والمصدر الميميالذي يميز هل هو اسم مفعول أو واسم المكان والزمان 

مستخرج واسم المكان "السداسي اسم المفعول  "مستخرج"وكذلك 

 "مستخَرج"والزمان والمصدر الميمي 

فإذا وقعت الياء أو الواو عينًا يف هذا االسم الذي أشبه المضارع يف الوزن؟ فإن 

حركة الواو والياء حينئٍذ ستنقل منهما إلى الساكن الصحيح قبلهما، حكمهما يف 

حكم فعلهما، نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والزمان ذلك 

واسم  "أبان يبين فهو مبين"ما اسم الفاعل من  "أبان"والمصدر الميمي من نحو 

وكذلك اسم المكان والزمان والمصدر الميمي، وما  "أبنته فهو مبان"المفعول 

على وزن أفعل  ؟ أبان عرفنا أنه"أبان فهو مبين"الذي حدث يف اسم الفاعل 

 "أكرم فهو مكرم"، واسم الفاعل ننظره بالصحيح لكي يبين أصله مثل "أبين"

وهو  "مبيِّن"اإلعالل الذي وقع يف أبين هو اإلعالل الذي وقع يف  "أبين فهو مبين"

الياء تحركت بالكسر وقبلها ساكن صحيح وهو الباء،  "مبيِّن"اإلعالل بالنقل، فـ 

حركة الياء إلى الساكن قبلها يعني: إلى الباء، فالباء ستكون  إًذا نطبق القاعدة ننقل

ما اإلعالل الذي  "مبين"مكسورة والياء ستعود خالية من الحركة ساكنة فنقول: 

 وقع يف مبين؟ إعالل بالنقل

إَذا  "أكرمته فهو مكَرم"مبان ننظره بالصحيح  "أبنته فهو مبان"واسم المفعول 

ما اإلعالل الذي وقع يف مبين؟ حركة الياء  "بَينمكَرم مُ "ما أصل مبان؟ مثل 

ثم إن حرف العلة سينقلب من جنس  "مبيِّنٌ "فماذا سنقول:  نقلناها إلى الباء،

الحركة المنقول يعني: سنقلب الياء ألف؛ ألن الحركة المنقولة فتحة هنا، فسنقول: 

 وإعالل بالقلب.إًذا ما اإلعالل الذي وقع يف مبان؟ إعالالن إعالل بالنقل  "مبان"

وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول والمكان والزمان والمصدر الميمي من 

فزيد مقيم وعلي مقام، فأقام فهو مقيم  "أقام زيد عليَّا"فاسم الفاعل من  "أقام"
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فاإلعالل الذي حدث نقلنا الحركة  "مقوم"األصل  "أكرم فهو مكِرم مقوم"مثل  

  "مقو"لقاف فصارت الكلمة من الواو إلى الساكن قبلها إلى ا

ثم إن الواو ستنقلب إلى جنس الحركة المنقول يعني: ستنقلب إلى ياء فنقول: 

مقيم حدث فيه إعالالن إعالل بالنقل وإعالل بالقلب، واسم المفعول مقام وأصله 

ما اإلعالل الذي حدث؟ نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف  "مكَرم مقَوم"مثل 

سنقلب الواو من جنس الحركة المنقولة يعني: من جنس  ثم "مقوم"فصارت 

الفتحة فسنقلبها ألًفا فنقول: مقام إًذا فمقام فيها إعالالن إعالل بالنقل وإعالل 

 بالقلب.

أن االسم إذا أشبه المضارع يف وزنه فإنه يأخذ حكمه يف هذا فالخالصْ 

، متساويان يف الوزن ويف حرف الزيادة اإلعالل، فإن أشبه االسم المضارع يف الوزن

الميم،  "مبين"ومتساويان أيًضأ يف حرف الزيادة، حرف الزيادة يف اسم الفاعل 

الياء فهم متفقان يف الوزن لكن مختلفان يف  "يبين"وحرف الزيادة يف المضارع 

حرف الزيادة، لكن إن اتفقا يف الوزن واتفقا يف حرف الزيادة، ويراد بذلك اسم 

 "أبيض"ٍذ أنه ال يعل بل يصحح، فاسم التفضيل من البياض التفضيل فالحكم حينئ

 "أبيض أسود"أفعل فالعين مفتوحة والفاء ساكنة فنقول:  "أسود"ومن السواد 

أبيض الياء مفتوحة وقبلها ساكن صحيح، أعل أم صحح؟ صحح ما أعل لماذا ما 

دم أعل؟ ألن اإلعالل وقع هنا يف اسم التفضيل واسم التفضيل ال يعل، علة ع

اإلعالل لماذا ال يعل اسم التفضيل؟ يقال هنا ما قيل يف صيغة التعجب من أن 

الصيغة مقصودة، صيغة التعجب وصيغة التفضيل صيغتان مقصودتان فلهذا ال 

وال تعل لو أعللت كنت تقول ماذا؟  "أبيض"يحدث فيهما اإلعالل، فتقول: 

ال  "وأسود" "من هذا هذا أبيض"لكن ما يعل نقول:  "هذا أباض من هذا "أباض 

 "أساد"يعل، ال تقول: 
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فالذي يشبه يف الوزن ُيعل، والذي يشبه يف الوزن والزيادة ال ُيعل، االسم ال 

يشبه المضارع يأخذ حكمه أم ال يأخذ حكمه؟ ال يؤخذ حكمه ال ُيعل، ومن ذلك 

 مالك فقال: االسم الذي على وزن مفعال، ومفعل، ونص عليهما ابن

ةةةةةةةة ََ َكاْلِمْ َعةةةةةةةةاِل َوِمْ َعةةةةةةةةلع ص   ْح

 

 َوَألِةةةةةةةةَا اإلْفَعةةةةةةةةاِل َواْسةةةةةةةةتِْ َعالِ   

فالسم الذي على وزن مفعل العين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة، وعلى وزن  

مفعال فالعين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة أيًضا ال ُيعالن؛ ألهنما على وزن المضارع 

 هذه ال ُتعل. "مسواك ومقوال ومقول ومخياط ومخيط"نحو 

 بعد يلِّ:  قال ابن مالِّ ْ 

 َواْستِْ َعالِ       اإلْفَعالِ       َوَألَِا 

ا اإِلْعةةالَِل َواْلتَّةةا اْلةةَزْم ِعةةَ ْض  َِ  َأِدْل لِةة

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

يذكر حكًما من أحكام هذه القاعدة  انتقل إلى حكم آخر يتعلق هبذا اإلعالل، 

قول: إذا كان المستحق لإلعالل بالنقل والقلب المذكورين، من قواعد اإلعالل في

وكمصدر  "أبان"إذا كان مصدًرا على وزن إفعال، أو على وزن استفعال كمصدر 

فإنك تجري يف المصدر اإلعالل السابق، وإجراء اإلعالل السابق  "استبان"

 آخر سيؤدي كما سنرى إلى حذف ألف اإلفعال، وألف االستفعال، فنأيت بالتاء يف

أبان يبين "نقول فيه:  "أبان"المصدر عوًضا عن هذه األلف المحذوفة، فالفعل 

 "كأكرم يكرم إكراًما"الفعل هنا على وزن أفعل فهو  "إبانة

مثل  "أبين يبين إبياًنا"واألصل  "إكرام"إًذا فأصل المصدر على وزن إفعال  

ها حرف صحيح ساكن الياء مفتوحة وقبل "إبيان ما الذي حدث يف إبيان "إكرام"

وهو الباء، فسننقل الفتحة من الياء إلى الباء فستكون الباء حينئذ مفتوحة والياء 

 ساكنة هذا إعالل بالنقل
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ثم إن الياء ستقلب من جنس الحركة المنقولة يعني: ستقلب ألًفا فهذا إعالل  

عد بالقلب، فعلى ذلك جاءت الباء المفتوحة وبعدها ألف المنقلبة عن الياء، وب

األلف هذه ألف اإلفعال، وما ينطق بالكلمة حينئذ؛ الجتماع األلفين الساكنين وال 

يجتمع الساكنان إال على حدهما يعني: يف مواضع معينة فالبد من حذف أحد 

 األلفين، ما األلف المحذوفة؟ 

خالف، سيبويه وتبعه األكثر، يرون أن المحذوف ألف اإلفعال يعني: األلف 

: ألهنا أقرب إلى الطرف، والطرف هو محل التغيير، وقال آخرون: بل الثانية؛ قالوا

المحذوف األلف األولى المنقلبة عن الياء على أصل التخلص من التقاء 

 الساكنين، وأبين مالك اختار قول سيبويه أم القول اآلخر؟ قال:

 َواْستِْ َعالِ  اإلْفَعالِ  َوَألَِا 

هو ألف اإلفعال واالستفعال  فجعل المزال المحذوف بسبب هذا المعلول

 يعني: اختار قول سيبويه أن المحذوف األلف الثانية.

وصلنا إلى أن الباء مفتوحة واجتمعت ألفان فحذفنا األلف الثانية، ثم تأيت 

 "أبان إبانةً "العرب بتاٍء ِعوًضا عن هذه األلف، ويجعلوهنا يف آخر الكلمة فيقولون: 

 ن الِعوض يلزم.وهذه التاء ألهنا ِعوض لزمت؛ أل

وهو على وزن استفعل، والقياس فيه أن يكون  "استبان"وكذلك مصدر 

استبين  "استبين يستبين استبياًنا" "استخرج يستخرج استخراًجا"كنظيره الصحيح 

صارت استبان، وعرفنا ذلك؛ إعالل بالقلب، ويستبين صارت يستبين إعالل 

ما اإلعالل الذي  "ستبين استبانةً استبان ي "بالنقل، واستبياًنا صارت استبانًة 

نقلنا الفتحة من الياء إلى  "استبيان"حدث؟ استبيان الياء مفتوحة وقبلها باء ساكنة 

الباء فصارت الياء مفتوحة والباء ساكنة، ثم قلبت الياء ألًفا؛ ألهنا ستقلب من جنس 
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فان الحركة المنقولة، فصارت الياء ألف، وبعدها ألف االستفعال، فاجتمعت أل

فحذفت الثانية أو األولى، ثم جيء بالتاء عوًضا عن األلف يف آخر المصدر فقيل: 

 استبانة.

إًذا ما الذي حدث يف إبانة واستبانة من إعالل؟ إعالل بالنقل نقلنا الحركة، 

وإعالل بالقلب قلبنا الياء ألًفا، وإعالل بالحذف لاللتقاء الساكنين، وأضفنا إلى 

 ا عن األلف المحذوفة.ذلك أتينا بالتاء عوًض 

 "واستقام استقامةً " "أقام إقامة"تقول:  "أقام واستقام"ومثل ذلك مصدر 

اإلعالل السابق  "واستقال استقالةً " "أقال إقالة "أقال واستقال"وكذلك مصدر 

 نفسه وهذا هو قول ابن مالك:

 َواْستِْ َعالِ  اإلْفَعالِ  َوَألَِا 

ا اإِلْعةةالَِل َواْلتَّةة َِ  ا اْلةةَزْم ِعةةَ ْض َأِدْل لِةة

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

يعني: أن التاء يؤتى هبا يف آخر المصدر عوًضا عن هذه األلف المحذوفة من  

 اإلفعال واالستفعال، وألهنا عوض صارت الزمة.

 : ْ  قال

َ ا ف  ِْ ِْلِ  َوَ  بََّما بِاْلنَّ  َعَرْض  ر 

ي جيء هبا عوًضا عن األلف المحذوفة حذفها حذف ماذا؟ هذه التاء الت

بالنقل، يريد أن حذفها سماعي، حذفها جاء يف السماع يف بعض الشواهد من ذلك 

وجاء المصدر بالتاء ومن دون التاء، وقالوا:  "أجاب إجابة وإيجاًبا"قولهم: 

استفاه على وزن استفعل، استفاًها بال تاء، واستفاه الرجل معناه  "استفاه استفاًها"

شتد أكله وشربه بعد أن كان ال يأكل وال يشرب، وأكثر ما تحذف هذه التاء يف ا

 "أقام يقيم إقامةً "تقول:  [73ا نبياُّ:] (پ ڀ)اإلضافة، كقوله تعالى: 
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الَةِ ) وجاء يف اإلضافة حذفها "إقامة الصالة"  ولو أثبتها على القياس  (إَِقاَم الصَّ

 رى.كما جاء يف شواهد أخ "إقامة الصالة"لصح 

 نصبناه. "أجاب إيجاًبا"لكن ألنه وقع مفعول مطلق  "إيجاب"كذلك 

 : ْ  قال ابن مالِّ

ِ  َوِمةةةةْن  ِْ  َوَمةةةةا إِلْفَعةةةةالض ِمةةةةَن اْلَحةةةة

 

ةةةةْ لع بِةةةةِه َأْ َعةةةةص َقِمةةةةنْ    ةةةةلض َفَمْ ع  ِْ  َن

ةةةةةةةْ نض َوَنةةةةةةةَدْر    َنْحةةةةةةة   َمبِيةةةةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشت  َ   
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  رَْْصِحْي

يقول: إن اإلعالل المذكور الذي ذكرناه يف اإلفعال، وهو أن تطبيق اإلعالل  

على إفعال سيؤدي إلى النقل والحذف، أنك ستحذف األلف من اإلفعال، يقول: 

هذا اإلعالل بالنقل والحذف يكون مثله يف اسم المفعول إذا كان من معتل العين 

العين فإن هذا اإلعالل يقع فيه، فإنك  بالواو أو الياء، إذا أخذت المفعول من معتل

ما اسم المفعول  "باع يبيع"ستنقل ثم تحذف الواو من مفعول كاسم مفعول من 

مثل  "مبيوع"األصل أن يكون على وزن مفعول  "بعته فهو مبيع"؟ "باع يبيع"من 

أن الياء ضمت وقبلها حرف  "مبيوع"مضروب مبيوع، الذي حدث يف  "مضروب"

فالياء  "مبوي"فسننقل الضمة من الياء إلى الباء  "مبيوع"الباء، صحيح ساكن وهو 

سكنت والقاعدة: أن حرف العلة سيقلب من جنس الحركة المنقولة، صح أو ال؟ 

هذه القاعدة لكن هنا القاعدة لن ُتطبق؛ بل سنقلب الضمة إلى كسرة؛ محافظًة على 

ثم إن العرب تقلب  "مبوي"انقل الضمة من الياء إلى الباء  "مبيوع"الياء، األصل 

فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو مفعول ساكنة، والياء  "مبي"الضمة إلى كسرة 

سكنت بسبب نقل الحركة عنها فالتقى ساكنان الياء والواو، ما الذي حذف بالتقاء 

الساكنين؟ الساكن األول أم الثاين؟ الثاين وهذا مما يقوي قول سيبويه أن اإلعالل 

لثاين؛ ألنه أقرب إلى الطرف، وهنا واضح أنه يف الواو، فصارت الكلمة هنا وقع يف ا

  "مبيع"



 

 
e 

g h 

f  521 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

واألصل فيه على  "صان يصون صنته فهو مصون"وكذلك اسم المفعول من 

الواو مضمومة وقبلها  "مصوون "ألنه واوي إَذا  "مصوون" "مضروب"مفعول 

فالصاد "مُصون "صاد ساكنة، نطبق القاعدة: ننقل الضمة من الواو إلى الصاد 

صارت مضمومة والواو صارت ساكنة وبعدها واو مفعول، فالتقى ساكنان فحذنا 

 "مصون"الواو الثانية؛ لاللتقاء الساكنين فصارت الكلمة 

 "واألصل مْقُول "قال يقول فهو مُقول"وكذلك لو أخذت اسم المفعول من 

فاسم المفعول  "قال يقيل"يعني: ننفي القائلة هذه ياءي  "قال يقيل"بخالف 

 "باع يبيع مبيع وقال يقيل مقيل"مثل  "مقيل"

فهذا هو  "مْخيوط"واألصل  "خاط يخيط فهو مخيط"واسم المفعول من 

 :قول ابن مالك 

ِ  َوِمةةةةْن  ِْ  َوَمةةةةا إِلْفَعةةةةالض ِمةةةةَن اْلَحةةةة

 

ةةةةةْ لع بِةةةةةِه َأْ ِعةةةةةا َقِمةةةةةنْ    ةةةةةلض َفَمْ ع  ِْ  َن

ةةةةةةةْ نض َوَنةةةةةةةَدْر    َنْحةةةةةةة   َمبِيةةةةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشت َ رَْ   
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  ْصِحْي

 ذكر مثالين األول ياءي مبيع، والثاين واوي مصون. 

 ثم قال:

 َوَنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدرْ 

 

  ِيب اْلَيا اْشت َ ر  
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  َْْصِحْي

يقول: القاعدة ما ذكرنا من تطبيق اإلعالل لكن جاء يف النقل يف السماع  

ن معتل العين، فمعتل العين بالواو جاء تصحيح اسم تصحيح اسم المفعول م

 المفعول منه، ولكنه نادر، الشواهد فيه نادرة.

وجاء أيًضا تصحيحه من الياء، وهو أكثر فتصحيح اسم المفعول من الواو 

أن يقال:  "فرس مْقود"والقياس يف  "وفرس مْقود" "ثوٌب مْصون"كقولهم: 

 وقال الراجز: "مقود"
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و    واْلِمْسِّ  فِ    َمْدو 
َِ  َعنَْبرِ

مبيوع "وتصحيح اسم المفعول من الياء كأن تقول:  "مدوف"وقياس 

وقيل: إن تصحيح اسم المفعول من الياء لغة ليس مجرد شواهد، يعني:  "ومخيوط

يف بعض السماع وإنما هي لغة صارت أقوى من مجرد شواهد خرجت عن 

ل من الياء مصحًحا، ومن ذلك القاعدة هي لغة لقوم من ربيعة، يأتون بباسم الفاع

 قول شاعرهم:

ر بيعةةةةةةاَ و ي  ةةةةةةه    ت ةةةةةةى ْةةةةةةِك 

 

  ةةةة م الةةةةريا  عليةةةةه الةةةةر َ مريةةةة م  

 فقال: مغيوم والقياس ما قيل، وقال اآلخر: 

 وكأن ا ْ ا ْ م ي بْ

 وقال اآلخر: "مطيبة"والقياس  "مطيوبة"

 قةةةد كةةةان ق مةةةِّ  حسةةةب نِّ سةةةيِدا

 

 وإخةةةةةةةال أنةةةةةةةِّ سةةةةةةةيد معيةةةةةةة ن 

 فهذا حكم من أحكام هذا اإلعالل. "معين"ون، والقياس قال: سيد معي 

وبذلك نكون قد شرحنا سبعة أبيات من هذا الفصل، وتبقى ثالثة أبيات  

نشرحها إن شاء اهلل يف الدرس القادم مع الفصلين الباقيين من فصول اإلعالل؛ 

ين، ألهنما فصالن قصيران، والمرجو إن شاء اهلل أننا ننتهي من األلفية بعد درس

الدرس القادم ننتهي من اإلعالل، والدرس الذي يليه نأخذ آخر باب يف األلفية، 

 وهو باب اإلدغام.

 واهلل أعل ، وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة وا د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ لسالم على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين السابع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة 

 وألف.

نة الرياض نعقد بحمد اهلل ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدي

عليه –وتوفيقه الدرس التاسع والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-رحمة اهلل

 
َّ

وال زال الكالم موصواًل على اإلبدال، فقد أهنينا من اإلبدال عدة فصول وبقي

ول لنا فصالن وبقية فصل، ألننا يف الدرس الماضي كنا تكلمنا على فصٍل من الفص

التي عقدها ابن مالك تبًعا لباب اإلبدال، ويف هذا الفصل الذي بدأنا يف الكالم عليه 

يف الدرس الماضي، تكلم ابن مالك يف هذا الفصل على نقل حركة الياء والواو إلى 

 الساكن قبلهما.

 منها ثالثة 
َّ

وعقد هذا الفصل يف عشرة أبيات، شرحنا منها سبعة أبيات وبقي
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 : درس بشرح هذه األبيات التي بقيت وفيها يقول ابن مالك أبيات، نبدأ ال 

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

ةةةْ ل  ِمةةةْن   ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

ةةةةةة  ِم َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   ن  ةةةةةة َّ ةةةةةة  ن 
 يَّ ض فِ

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

 يف البيع ا ول:  فِال  

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

  فال  خل  من  التين:يقول: إذا صيغ اسم مفعول من فعٍل معتل الالم،  

 يكون معتاًل بالياء.أن  الحالْ ا ولى:

 أن يكون معتاًل بالواو. وا خر :

فإن كان معتاًل بالياء وجب إعالله، بقلب واو مفعول ياًء وإدغامها يف الم 

 الكلمة الذي هو ياء.

اسم المفعول من رمى يرمي، هذا المعتل اليائي، تقول: رميته، فهو  مرال يلِّ:

.
ٌ

 مرمي

 هذا اسم مفعول؟ مفعوٌل م
ٌ

رموٌي، ألنه يائي، فالواو هي واو ما أصل مرمي

 مفعول والياء يف األخير هي الم الكلمة، مرموٌي.

اجتمعت الياء والواو واألولى منهما ساكنة وسبق حكم اجتماعهما إذا كانت 

األولى منهما ساكنة، الحكم حينئٍذ أنه يجب أن نبدل الواو ياًء وندغمها يف الياء 

، فق
ٌ

لبت الواو يف مرموٌي ياًء وأدغمتها يف الياء األخرى فلهذا قالت العرب مرمي

 األخرى.

وكذلك اسم المفعول من هدى يهدي، تقول: هديته فهو مهدٌي، ومن عصى 
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 وهكذا.
ٌ

، وبنيته فهو مبني
ٌ

 يعصي عصيته فهو معصي

: لم يتكلم يف هذا البيت على اسم المفعول من  المصنا ابن مالِّ

يت، لماذا؟ ألن اسم المفعول من معتل الالم معتل الالم بالياء، لم يذكر ذلك يف الب

بالياء بق ذكر حكمه، عندما تكلم من قبل على حكم اجتماع الواو والياء، واألولى 

منهما ساكنة، فهذا يدخل يف هذا الحكم الذي سبق إنما البيت هنا للكالم على اسم 

 المفعول من معتل الالم بالواو.

فيقول اسم المفعول من معتل الالم مثل سما يسمو، وعال يعلو، كيف يكون؟ 

 المه واًوا كما هي وال ُنِعلها بقلبها ياًء، 
َّ

بالواو األجود فيه التصحيح، يعني أن نبقي

وذلك بشرط أال يكون فعله على وزن فعل، بل يكون على فعل المشهور، مثال 

ذلك: اسم المفعول من دعا يدعو، تقول دعوته فهو مدعٌو، ما أصل مدعٌو مفعوٌل 

 مدعوٌو.

الذي حدث أن الواو أدغمت يف الواو فقيل مدعوٌو أي حدث إدغام ما حدث 

إعالل، وكذلك اسم المفعول من غزا يغزو، تقول غزوته فهو مغزٌو، ومن لهى 

يلهو تقول لهوت به فهو ملهٌو به، إًذا فاألجود يف اسم المفعول معتل الالم بالواو 

 التصحيح.

ه فهو مغزٌي، مغزٌي أصله كما سبق مغزوٌو وبعض العرب يعله، فيقول: غزوت

هؤالء القلة من العرب قلبوا الواو التي هي الم الكلمة ياًء لوقوعها طرًفا فعندما 

قلبوا الواو المتطرفة ياًء اجتمعت الياء والواو واألولى ساكنة، فٌقلبت الواو ياًء 

 على وأدغمت يف الياء األخرى فقيل مغزٌي وكذلك تقول مثاًل يف دعوته 
ٌ

فهو مدعي

 هذه اللغة القليلة.

ِ ا  ومن يلِّ ق ل الشاعر: َ  َمْعةد  ْية ةنِة  َأَنا اللَّ ْ  َأنَّ َلْيَكة )وقد َعةِلةَمةْع ِعةْرِس  م 
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(؛ وقال معديا مع أنه من عدا يعدو، فكان األجود أن يقول معدًوا عةل َّ وعةاِ  ةةةةةةةا 

 عليه، لكنه جاء على هذه اللغة، قال معدًيا.

يل إن هذه لغٌة قليلة وقيل إنه شاذ، إن قلن إنه لغة قليلة معنى ذلك أنه لغٌة ق

لقوٍم من العرب، هذه لغتهم، وإن قلنا إنه شاذ، فمعنى ذلك أنه ليس لغة لبعض 

العرب وإنما جاء يف أبيات أو يف بعض الشواهد الشاذة التي ال تمثل لغة ألناٍس 

 وهناك. معينين وإنما أبيات متفرقة شذت من هنا

إًذا اسم المفعول من معتل الالم بالواو يصحح أم يعل؟ يصحح، ما لم يكن 

 وقويَّ فيصحح أم 
َّ

فعله على وزن فعل، فإن كان فعله على وزن فعل، مثل رضي

.
ٌ

 رضيت، عنه فهو مرضي
َّ

 يعل؟ يعل وإن كان واوًيا فتقول رضي

؛ مرضية [28ال  ر:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): -تعالى-ومن ذلك قوله 

، وجاء فيها التصحيح فقيل قليل وقيل شاذ، ومن ذلك قراءٌة اس
َّ

م مفعول من رضي

شاذة )مرضوة(، فإن قيل اسم المفعول إذا كان من معتل الالم بالواو ثم صحح، 

 على أصله هذا ال ُيسأل عنه.
َّ

 فهذا على أصله أبقيت الواو على لفظها فبقي

ن الواو الذي على وزن فعل؟ وإنما الذي ُيسأل عنه لماذا أعل اسم المفعول م

أعل تبًعا لفعله الماضي،  وال  اب:مع أنه واوي ومع ذلك أثعل بقلب الواو ياًء، 

، الالم ياء أم واو؟ عرفنا أهنا ن الرضوان، فالالم واو، ما أصل الفعل 
َّ

كما يف رضي

؟ رضو، تطرفت الواو إثر كسر فانقلبت ياًء أعلت، فاسم المفعول له تبع 
َّ

رضي

 الماضي يف هذا اإلعالل. الفعل

 : ف ِا ق ل ابن مالِّ 

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

فقال صحح المفعول من نحو عدا، ماذا يريد بـــ عدا، عدا يعدو؟ يريد معتل  
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معتل الالم بالواو فذكر أن فيه الالم بالواو ليخرج معتل الالم بالياء فهذا يعل، أما 

 وجهين: التصحيح وهو األجود.

َتَحرَّ  َل ْ  انْ  َوَأْعِللِ واإلعالل وهو غير األجود، ) (؛وعؤفنا أنه قيل إنه ا َْجَ َ ا َْ

 قليل وقيل إنه شاذ.

 : ْ  قال ابن مالِّ  

ةةةْ ل  ِمةةةْن  ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن  ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةة  
 عض اْو َفةةةةْر ض

الفعول؛ تكلم على صيغة فعول يف اللغة، صيغة فعول إذا جاءت من اسم المه  

واو، صيغة فعول إذا جاءت من معتل الالم بالواو، فلها حالتان: إما أن تكون جمًعا 

 وإما أن تكون مفرًدا.

الفعول قد يكون جمًعا وقد يكون مفرًدا، فقلوب فعول جمع، وجلوس فعول 

رد، وصيغة فعول تأيت جمًعا وتأيت مفرًدا، والذي يعنينا اآلن صيغة فعول إذا مف

 ُأخذت من معتل الالم بالواو، هل يسلم الواو تصحح الواو أم تعل؟ 

إن كانت صيغة فعول جمًعا فيجوز فيها الوجهان: التصحيح واإلعالل،  نِ ل:

 واإلعالل أجود.

او على فعول، وفعول كما سبق يف لو جمعت اسًما معتل الالم بالو مرال يلِّ:

جمع التكسير ال يجمع عليه إال الثالثي، اسم ثالثي معتل الالم بالواو، مثل دلو أو 

مثل عصا، عصا عرفنا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم عصوات إًذا فهو معتل الالم 

 بالواو.

، وكذلك دلٌو إذا 
ٌ

فإذا جمعنا عًصا على فعول، فإهنم يقولون عصٌو وعصي

.
ٌ

 جمعت على فعول يقال دلٌو ِودلي

نأخذ عصا، عصا يقال عصٌو ما أصلها؟ أصلها فعوٌلن عصوٌو، الذي حدث هنا 
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اإلدغام، أدغمت الواو بالواو فقيل عصٌو، وهذا على غير األجود، ألن األجود يف  

 األصل كما سبق 
ٌ

 بقلب الواو ياًء، فما أصل عصي
ٌ

الجمع اإلعالل، ويقال: عصي

 تطرفت الواو وانقلبت ياًء. فعوٌل عصوٌو،

ولما انقلبت ياًء اجتمعت الياء والواو واألولى منهما ساكنة، فقلبت الواو ياًء 

، ثم قلبت ضمة الصاد كسرة 
ٌ

وأدغمت يف الياء األخرى، فصارت الكلمة ُعُصي

، وهكذا يقول بعض العرب، بعض العرب يقف 
ٌ

لمناسبة الياء فقيل: ُعصي

 باإلعالل هنا.

ب يقلبون ضمة العين كسرة، ألن االنتقال من الضم إلى الكسر وكثر العر

 فعول ولكنه باإلعالل ومثل ذلك جمع دلٌو على دلٌو 
ٌ

، عصي
ٌ

ثقيل، فيقولون: عصي

 باإلعالل وهذا هو األجود.
ٌ

 بالم إعالل وهذا قليل، وِدلي

 هذا إذا كانت فعول جمًعا والحالة الثانية أن تكون فعوٌل مفرًدا.

 (.22:08@)  الب:

سبب اإلعالل هنا هو طبًعا األصل يف اإلعالل السماع، هذا األصل يف  الشيخ:

كل اإلعالل كما أنه األصل يف اللغة، إال أن النحويين والصرفيين يحاولون أن 

يعللوا ذلك وغالًبا يعللون بأسباٍب صوتية، طلًبا للتخفيف وأحياًنا قد يكن علل 

 ، فاألصل هنا أنه السماع.أخرى كالفرق من حيث المعنى ونحو ذلك

فإن كانت فعوٌل مفرًدا فيجوز أيًضا فيها اإلعالل والتصحيح، إال أن التصحيح 

هو األجود يعني عكس الجمع اإلعالل جائز والتصحيح جائز، والتصحيح هو 

 األجود.

كمصدر نما، نمًوا، نمٌو فعوٌل باإلدغام، ومصدر عال علًوا، وسما سمًوا، 

بجيد ولكنه جاء قلياًل كقول العرب قسى يقسو قسًيا بمعنى  واإلعالل قليل، ليس
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قسوًة، وقالوا قسًيا وأصلها قسًوا، قلبت الواو المتطرفة يًا ثم قلبت الواو الثانية ياًء 

وأدغمت، ثم قلبت الكسرة قبلها لمناسبتها، والكسرة األولى اتباًعا فصارت قسًيا، 

ف ِا    ق ل ابن ، م عتى عتًوا وعتًياوقد يأتيان مًعا باإلعالل وبالتصحيح كقوله

 : مالِّ 

ةةةْ ل  ِمةةةْن  ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

أي أن صياغة الفعول من معتل الالم بالواو يجوز فيه اإلعالل والتصحيح، فإن  

عول مفرًدا فالجود التصحيح، كان الفعول جمًعا، فاألجود اإلعالل، وإن كان الف

 ثم ختكم ابن مالك هذا الفصل بقوله: 

ِم  ةةةةةة َّ ةةةةةة  ن 
ةةةةةةيَّ ض فِ  َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   ن 

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

ل   ل إذا جاءت جمًعا لما عينه واو، صيغة فعَّ تكلم يف هذا البيت على صيغة ُفعَّ

ل إذا كانت جمًعا لكلمة عينا إذا جاءت جمًعا لكلمة عينها واو، فيقول: يجوز  يف فعَّ

 واو، يجوز فيها التصحيح، بإبقاء العين واًوا، ويجوز اإلعالل بقلب الواو ياًء.

م، وباإلعالل صيَّم، كالهما  ل فنقول بالتصحيح صوَّ كجمع صائم على فعَّ

م ونيَّم، وكذلك يف جمع قائم وقائل إلى  جائز وشائع، وتقول يف جمع نائم، نوَّ

 آخره.

ل، وصيغة فعال، إذا كانت جمًعا لما عينه واو، واضح أن فعال هي ه ذه فعَّ

ل لكن بألٍف بعد العين إال أن حكمها يختلف فيجب فيها التصحيح، يجب  فعَّ

 تصحيح العين إلبقائها واًوا وأال تقلب الواو ياًء.

فإذا جمعت صائم على فعال، تقول صوام، وال يجوز صيام، وكذلك نائم 

ح، وُسيَّح، فإن جمعت سائح  نوام، وساح ل فتقولك ُسوَّ يسوح تجمعها على فعَّ

 على فعال فإنك تقول: سواح وال يجوز سياح.
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(؛ النيام أٍ  رقتنا ميْ ابنْ منِر، فما أرَ النيام إٍ كالم ا) وأما ق ل الشاعر: 

 جمع نائم لكنه أعل بقلب الواو ياًء فهذا شاذ، ال يقاس عليه.

ك قد انتهى من الفصل، لينتقل إلى فصٍل آخر، يتبع أيًضا وهبذا يكون ابن مال

باب اإلعالل وعقد ابن مالك هذا الفصل يف بيتين فقط، وجعله للكالم على إبدال 

 فاء االفتعال تاًء، على إبدال فاء االفتعال تاًء، وعلى إبدال تاء االفتعال طاًء.

لفاء تاًء وقد يقع يف صيغة افتعل، قد يقع اإلعالل يف الفاء من افتعل، بقلب ا

التاء، بقلب التاء طاًء فجعل هذا الفصل خاًصا باإلعالل الذي يقع يف صيغة 

 االفتعال وفروعها، افتعل ويفتعل ومفتعل وافتعال إلى خره.

 فِال: 

986 ٍَ ةة  اْفتَِعةةالض أْبةةِد
ةةا فِ َْ و الْلةةْيِن َفا  .ي 

 

ةةة  ِيب اْلَ ْمةةةِز َنْحةةة   اْ ةةةَتَكاَل  
َِّ فِ  َوَشةةة

ْ َبةةةِق .َ ةةة987  ةةةَر م  ْْ  ر  َّ إِ
ةةةا اْفتَِعةةةالض َْ  ا 

 

ةةةةة    ِِ كِةةةةةْر َ اٍِ َب اَن َواْدَ ْ  َوا َّ ةةةةة  ا َّ
 فِ

 فِال يف البيع ا ول:  

 ٍَ ةةةة  اْفتَِعةةةةالض أْبةةةةِد
ةةةةا فِ َْ و الْلةةةةْيِن َفا  ي 

 

ةةة  ِيب اْلَ ْمةةةِز َنْحةةة   اْ ةةةَتَكاَل   
َِّ فِ  َوَشةةة

حرف علة، وجب إبدال  يعني إذا صيغ افتعال من كلمة فاءها حرف لين، يعني 

حرف العلة ياًء، إذا صغت االفتعال من كلمة فاءها حرف علة، فإنك حينئٍذ يجب 

 أن تقلب حرف العلة الذي وقع فاًء يف االفتعال أن تقلبه تاًء.

كما لو صغت افتعل من وصل، وصل الفاء هنا واو، فصغ افتعل من وصل 

و، افتعل اوتصل قلبنا الواو تاًء يقولون اتصل، واألصل أصله اوتصل، ألن الفاء وا

فأدغمت يف تاء االفتعال فقيل اتصل، وكذلك يف بقية فروع وتصاريف اتصل، مثل 

 يتصل أصلها يوتصل.

ومتصل أصلها متصل موتصل، وكذلك اتصال اوتصال، قلبت الواو تاًء 
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 وأدغمت اتصال، فهذا صيغة افتعل من معتل الفاء بالواو وصل.

ليسر، اليسر فاءه ياء، معتل الفاء بالياء، لكنا نقول أتسر، ولو صغنا افتعل من ا

أي صار يسيًرا، أتسر وأصله إيتسر وكذلك يف بقية التصرفات، المضارع يتسر، 

 أصله ييتسر، ومتسر، أصله ميتسر، اتسار أصله إيتسار وهكذا.

تاًء والعلة يف اإلبدال هنا، العلة يف إبدال حرف العلة الواقع يف االفتعال بقلبه 

قالوا ألنه لو لم يبل تاًء لتالعبت به الحركات، لو أبقينا حرف العلى فاًء لالفتعال، 

ولم نقلبها تاًء لتالعبت به الحركات، فكنت تقلب حرف العلة الواقع فاًء يف 

 االفتعال من جنس الحركة التي قبله.

، قلنا فتالعب الضم كما هو يف اسم الفاعل، من اليسر، إذا صغته على االفتعال

اتسر واسم الفاعل متسر، ما أصله قبل اإلعالل؟ ميتسر، فكان الواجب حينئٍذ أن 

 تقلب الياء واًوا، موتسر.

لما سبق يف اإلعالل من أن الياء إذا ُضم قبلها تقلب واًوا، إًذا فالضم هنا 

 تالعب بالياء.

تقلب وتالعب الفتح كما يف المضارع من يتسر، يتسر أصله بالياء ييتسر فكنت 

 الياء ألًفا، أتسر، لكن قلبتها إلى تاء فلم تتالعب به الحركات فقلت يتسر.

وتالعب الكسر كاتصال، اتصال هذا من وصل أصله اوتصال، لو قلنا  

اوتصال لوجب أن نقلب الواو ياًء ايتصال ألن الواو إذا سبقت بكسر تقلب ياًء، 

 قبلها قلبت حرًفا جلًدا أي قوًيا.فوقايًة لحروف العلة أن تتالعب هبا الحركات التي 

واختير التاء ليكون مناسًبا لتاء االفتعال بعده فيحدث اإلدغام فتسهل الكلمة، 

هذا كله إذا كان فاء االفتعال حرف علة يف األصل، حرف علة يف األصل، فإذا كان 

فاء االفتعال حرف علة لكنه منقلب من همز أي أصله همزة، ثم هذه الهمزة 
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 لى حرِف علة، فإن حرف العلة حينئٍذ يبقى وال يقلب تاًء.انقلبت إ 

كاالفتعال من األكل، صغ افتعل من أكل، الفاء هنا ستكون همزة، أكل افتعل، 

أئتكل، وتذكرون يف كالمنا على أحكام الهمزتين إذا اجتمعت همزتان األولى 

فيجب  مكسورة والثانية ساكنة وجب قلب الساكنة من جنس الحركة التي قبلها،

أن تقول يف أئتكل، إيتكل، إًذا ففاء االفتعال هنا ايتكل صارت ياًء حرف علة، لكن 

حرف العلة هنا منقلب عن همز، فال يعل بقلبه تاًء، ما تقول اتكل، يف افتعل من 

 األكل بل تبقي حرف علة وتقول ايتكل.

زار، من وسمع شذوًذا قولهم اتزر، إذا لبس اإلزار اتزر افتعل من ماذا؟ من اإل

اإلزار يعني الفاء همزة إزار، فأصله ائتزر ثم تخفف الهمزة بقلبها ياء ايتزر، هذا هو 

 األفصح، ويقال ايتزر.

فإذا ذهبت الهمزة األولى وذلك يف وصل الكالم ألهنا همزة وصل، تعود 

الهمزة الواقعة فاء االفتعال فتقول: وائتزر بثوبه، لكن هذا الكالم على أنك لو 

  : ْ  قال ابن مالِّ بالكلمة فهذا هو شرح البيت، ابتدأت

ْ َبةةةةةِق  ةةةةةَر م  ْْ  ر  َّ إِ
ةةةةةا اْفتَِعةةةةةالض َْ  َ ةةةةةا 

 

ةةةةة    ِِ كِةةةةةْر َ اٍِ َب اَن َواْدَ ْ  َوا َّ ةةةةة  ا َّ
 فِ

إذا وقعت تاء االفتعال بعد حرف من حروف اإلطباق إذا وقعت  يقول  

هي الصاد والضاد تاء االفتعال بعد حرٍف من حروف اإلطباق، وحروف اإلطباق 

 والطاء والظاء وجب إبدال تاء االفتعال طاًء.

فمثال الصاد لو صغت افتعل من الصرب، فكنت تقول: اصطرب، وأصله اصترب، 

هذه صرب وتاء االفتعال، ثم قلبنا تاء االفتعال طاًء ألهنا وقعت بعد حرٍف مطبق 

ت التاء طاًء فقيل اصطرب، ومثال االد قولهم اضطجع، اضطجع أصله اضتجع قلب

 فقيل اضطجع.
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ومثال الطاء لو صغت افتعل من الطعن، كنت تقول اطعن، أصله اتعن فقلبت 

التاء طاًء وأدغمت الطاء يف الطاء فقيل اطعن، ومثال الظاء لو صغت افتعل من 

 الظلم لكنت تقول: أظلم وأصله أتلم.

مطبق، على اإلبدال هنا واضحة، وهي استثقال اجتماع التاء مع الحرف ال

فالتاء والحروف المطبقة بينهما تقارب يف المخرج، وتباين يف الصفة، فالتاء من 

 حروف الهمس واالستفال، وحروف اإلطباق من حروف االستعالء.

فلهذا أبدلت التاء إلى حرف من حروف االستعالء وهي الطاء فذهب هذا 

 الثقل، فهذا هو قول ابن مالك: 

ا َ ا ْْ  ر  َّ  اْفتَِعالض  َْ ْ َبِق  رَ إِ  م 

يقول: تاء االفتعال إذا وقع إثر حرٍف مطبق رده طاًء، تاء االفتعال إذا وقع إثر 

 حرٍف مطبق اقلبه طاًء.

 : ْ  قال 

انَ  فِ  كِرْ  َواْدَ  ْ  ا َّ ِِ  َ اٍِ  َوا َّ  َب

تكلم هنا على إبدال آخر، أيًضا يف صيغة االفتعال، يقول: إن وقعت تاء 

اٍي أو زاٍل قلبت دااًل، تاء االفتعال إذا وقعت بعد حرٍف من االفتعال بعد داٍل أو ز

 هذه الحروف بعد داٍل أو زاٍي أو ذال فإهنا تقلب ذااًل.

فمثال الدال قولهم )ادان( افتعل من الدين، يعني حصل دينه، فتقول افتعل من 

 دان.الدين إدان، وأصله اتان، ثم قلبت التاء دااًل وأدغمت يف الدال األخرى، فقيل إ

ومثال الزاي افتعل من الزيادة من زاد، تقولك ازداد، وأصله ازتات، واألمر من 

 ازداد يزداد ازدد، وهذا هو المذكور يف األلفية، ازدد يعني فعل األمر من ازداد.
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ومثال الذال افتعل من الذكر، يقال ادكر، ادكر وأصله ازتكر، قلبت التاء دااًل،  

دكر، مزدكر، يف قراءة، لكن جمهور العرب يقلبون وهناك لغة قليلة تقف هنا، از

 الذال دااًل فيدغموهنا يف الدال األخرى فيقولون ادكر، وهذا قراءة الجمهور مدكر.

علة هذا اإلعالل أيًضا واضحة، وهي استثقال التاء بعد هذه الحروف، فأبدلت 

 دااًل وأدغمت الدال يف الدال.

 هل هناك من سؤال، هذه أمور لغوية.

 (.50:41@) لب: ا

 بلى ولهذا ذكرناه هنا، هذا إبدال لغوي. الشيخ:

 (.51:02@)  الب:

بلى هو داخل يف اإلعالل لكن هنا اإلعالل يعني ليس ُمطرًدا، فلهذا  الشيخ:

 ذكرناه يف باب اإلعالل.

وصل ابن مالك اآلن إلى آخر فصل، من الفصول التي ذكرها تبًعا لباب 

 يات، وجعله للكالم على اإلعالل بالحذف.اإلعالل، عقده يف ثالثة أب

 :  وفيه  ِ لفهذا الفصل خاٌص باإلعالل بالحذف، 

َعةةاِر ض ِمةةْن َكَ َعةةْد 988  .َفةةا َأْمةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة

ِْ   َ ْمةةِز أْفَعةةَل اْسةةَتَمرَّ فِةة  989   .َوَ ةة

 

تَِّصةةةةةةةةةِا    َعةةةةةةةةةاِر ض َوبِنَْيَتةةةةةةةةةْ  م   م 

.ظِْلةةةةع  َوَظْلةةةةع  فِةةةة  َظِلْلةةةةع  990 

 اْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ْعِماَل 

 

ةةةةاَل    ِِ  َوِقةةةةْرَن فِةةةة  اْقةةةةرِرَن َوَقةةةةْرَن ن 

 يف البيت األول:  فقال  

َعةةةةاِر ض ِمةةةةْن َكَ َعةةةةْد   َفةةةةا َأْمةةةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة
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﷽ 

 قال ابن مالك يف هذا الفصل الذي جعله لإلعالل بالحذف:  

َعةةةةاِر ض ِمةةةةْن َكَ َعةةةةْد   َفةةةةا َأْمةةةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة

إن الفعل الماضي الذي هو مثل الفعل وعد، ويعني بذلك أن  يقول  

يكون معتل الفاء بالواو، وعد معتل الفاء بالواو، وهو على وزن يفعل، يعني 

 مضارعه يعد.مضارعه على وزن يفِعل، بكسر العين مثل وعد، 

فهذا الفعل إذا كانت فاءه واًوا ومضارعه على يفعل، فإنك تحذف فاءه هذه 

 ْحِ  فاَُّ يف ْالْْ م ااع:الواو الواقعة فاًء 

 يف المضارع نحو وعد يعد، واألصل يوعد، ثم حذفت الواو. ا ول: 

 يف األمر، وتقول عد. :والم اع الراين

بالتاء إذا كانت يف آخره تاء التأنيث  يف المصدر يف مصدره إذا كان :والرالَ

 نحو عدة، عدة مصدر وعد يعد عدًة بمعنى وعد.

فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء منه بل تبقى الفاء تبقى الواو 

فيقال وعٌد ومثل ذلك وثب، المضارع يثب، واألمر ثب والمصدر ثبة، وثٌب، 

 وهكذا.

بالواو، ومضارعه على يفِعل يعني العين يف إًذا فالماضي إذا كان معتل الفاء 

يفِعل مكسور، أما إذا كانت العين يف المضارع غير مكسورة، يعني مفتوحة كيفَعل 

 أو مضمومة كيفُعل، فإن الفاء حينئٍذ ال ُتحذف بل تبقى على األصل.

كمضارع وجل يوجل، ألنه يفعل، وجل يوجل، ألنه يفعل، ما تقول يجل، 

مضارع َوُضأ إذا صار وضيًئا، مضارع َوُضأ يوضأ، ألنه على تقول يوجل، وكذلك 



 

 
e 

g h 

f  536 
 شرح ألفية ابن مالك

 يفعل. 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِْ   َ ْمةةةةِز أْفَعةةةةَل اْسةةةةَتَمرَّ فِةةةة   َوَ ةةةة

 

تَِّصةةةةةةةةةِا    َعةةةةةةةةةاِر ض َوبِنَْيَتةةةةةةةةةْ  م   م 

 (.57:08@)  الب: 

همزة الوصل يؤتى هبا للتمكن يف النطق بالساكن فإذا وجدت هذه  الشيخ:

ادت ُحذفت، فهي تبًعا لهذه العلة، فعد أصلها أوعد، وجلبت العلة جلبت فإذا ز

الهمزة ألن الواو سكنة، فلما حذفت الواو لهذا اإلعالل، فصار الفعل مبدوء 

 بالعين الساكنة عد لم نحتاج إلى الهمزة، فلم يؤتى هبا.

فالهمزة إنما يؤتى هبا لهذه العلة، زيادهتا تذكر يف حروف الزيادة ألهنا تزاد من 

 جل هذا الغرض أما حذفها فهو عودة إلى األصل.أ

قال يف هذا البيت، أو ذكر يف هذا البيت الكالم على حذف الهمزة من صيغة 

أفعل، الفعل الذي على وزن أفعل كأقبل، وأكرم، وأجلس، وأعلم، ونحو ذلك، 

يقول: إن الهمزة يف صيغة أفعل تبقى يف الماضي فقط، فتقول أكرم وأقبل، أما يف 

ة المضارع فتحذف، وكذلك يف بنيتي متصفي، يعني اسم الفاعل واسم صيغ

 المفعول.

فتقول يف أكرم ُيكِرم فتحذف الهمزة، وُمكِرم، فتحذف الهمزة، وُمكَرم فتحذف 

 الهمزة.

أكرم أفعل، كان القياس يف مضارعه؟ أن يكون مثل دحرج، تقول دحرج 

س، أكرم يأكرم، لكن حذفت الهمزة، يدحرُج وبعثر يبعثر، إًذا أكرم يأكرم، هذا القيا

ويف اسم الفاعل نقول دحرج فهو مدحرج، وبعثر فهو مبعثر، وأكرم فهو مأكرم، 

 لكن ُحذقت الهمزة.
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ما علة حذف الهمزة هنا؟ قالوا: إن العلة يف األصل إنما تكون مع فعل المتكلم 

أن يكون  فالماضي أكرم ال إشكال فيه، فإذا انتقلنا إلى المضارع المضارع إما

للمتكلم، فيبدأ بالهمزة، وإما أن يكون للمتكلمين، فيبدأ بالنون، أو الغائب فيبدأ 

بالياء أو المخاطب فيبدأ بالتاء، فإن كان للمتكلم فإنه سيبدأ هبمزة المتكلم، 

 والفعل مبدوء هبمزٍة زائدة.

فتجتمع همزتان فيقال على األصل دحرج، أدحرج وأكرم أأكرم لو بقي على 

األصل أأكرم فتجتمع همزتان فيثقل يف الكالم، فحذفت الهمزة الثانية فيقال يف  هذا

 المضارع أكرم.

ثم ُحِمل الباقي على ذلك، ُحِمل نكرم وتكرم ويكرم وُمكرم، وُمَكِرم على 

 ذلك.

يبقى بيت سأتركه وأشرحه مع الباب الباقي يف األلفية وهو باب اإلدغام يف 

إن كان هناك من سؤال أو نختم الدرس على  :-تعالى إن شاء اهلل–الدرس القادم 

 ذلك بحمد اهلل.

 (.62:47@)  الب:

تكلمنا من قبل أكثر من مرة على العلل النحوية وقلنا إن العلل النحوية  الشيخ:

ثالثة أنواع فهناك العلل األولى، وهي قطعية، كتعليلهم التحريك يف نحو اذهب 

 لساكنين، فهذه علة أولى وهي قطعية.اآلن، فالتحريك هنا كان اللتقاء ا

وهي العلل التعليمية، يعني العلل التي تأيت  والن   الراين    العلل الر اين: 

لبيان الحكمة يف كالم العرب، وهذه قريبٌة يف القوة من العلل األولى، لكنها مع 

 ذلك قابلٌة لألخذ والرد واالجتهاد.

مرفوًعا والمفعول به منصوًبا ولم يكون كما لو قيل لماذا ُجِعل الفاعل  مرال ا:
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على طريقٍة واحدة، نحو أكرم زيٍد عمرو، فيقال: لمعرفة الفاعل من المفعول به،  

فهذه العلة على تعليمية لتعليل وبيان الحكمة من كالم العرب وهي قريبة من العلة 

 األولى لكوهنا قطعية.

ة، يعني هي علل يتخيل هي العلل التخيلي والن   الرالَ من العلل النح  ْ:

النحوي أهنا سبب هذا الحكم، وهو يعلم أهنا علة ضعيفة وإنما فقط يذكرها من 

باب محاولة التعليل وإن كان يعلم أهنا على ضعيفة، ألنه يعلم أن األصل هو 

السماع، وأن العلة ال تغير الحكم، الحكم ثابٌت بالسماع، فهو يحاول أن يعلل إن 

 ليس بذاك اإلشكال. أصاب وإال فإن األمر

كقولهم مثاًل همزة االستفهام، إذا جاء بعدها فعل فيجب أن يليها الفعل وأال 

يتأخر عنها فإذا قلت مثاًل هل حضر زيٌد فتقدم الفعل وتجعله بعد حضر، وال تقول 

هل زيٌد حضر، هذا أسلوب ضعيف، فيقال إن االستفهام ألصق يف المعنى من 

 األفعال.

يف حيزه حن إليه، وإن لم يأيت فعٌل يف حيزه بأن كان كل فإذا جاء الفعل 

الكلمات التي بعدها أسماء مثل هل زيٌد حاضٌر تسلى عنه، فتقول هل زيٌد حاضر 

 أو حاضٌر زٌد ال إشكال ألن ما يف فعل.

فهذه علل تخيلية، فالعلل ليست كلها على مستوى واحد قطعا وهذا األمر 

بيَّن هذه العلل وتكلم عليها وضرب األمثلة،  يذكره النحويون ويبينونه، وممن

 الزجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو، ذكر أن علل النحو على ثالثة أنواع:

ومثل ابن جني يف الخصائص قال يف فصل كامل عن لعل النحو، وكان مما  

قال أن علل النحويون أقوى من علل الفقهاء، وحاول أن علل لذلك، فهذا ما 

 لعلل، فلعل الذي قال الجملة التي نقلتها هو يعني النوع الثالث.يتعلق با
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 (.67:59@)  الب:

نعم هذا من النوع الثاين بيان الحكمة من كالم العرب، لماذا جاء  الشيخ:

الفاعل مرفوًعا ال منصوًبا فيقال ألن الفاعل هو العمدة يف الجملة الفعلية ال فعل 

الفاعل هو العمدة يف الجملة الفعلية فحقه أن إال بفاعل هذا حكم عقلين فإذا كان 

 يكون قوًيا أو ضعيًفا؟ أن يكون قوًيا فأعطي أقوى الحركات.

 الفتحة، هذه العلة لها 
َّ

وأما المفعول به فإنه يأيت يف المرتبة بعد الفاعل، فأعطي

حظ من القبول والعقل، لكنها ال ترتقي إلى لعلة األولى المقطوع بصحتها، فهذه 

قبولة ويمكن أن تقبل وتناقش وأن تأخذ وترد ليست تخيلية وليست علة علل م

 أولية، وهكذا.

 المنادى؟ هو األصل يف المنادى البناء، تقول 
َّ

كقولهم مثاًل المنادى لماذا بني

يا زيد أو يا رجل قالوا: ألن النداء يف األصل يعني دعاٌء للمخاطب أي تدعو 

، يا زيد أي أدعوك، فأدعو ُوِضع مكاهنا المخاطب وقولك يا زيد معناها أدعوك

 ياء.

فيكون ياء بمعنى دعو، وزيد صارت مقابلة لماذا؟ لكاف الخطاب فبنيت ألهنا 

 بمعنى كاف الخطاب.

 ..فإذا قيل

 يف الدر  الِا م -إن شاُّ اهلل-نكمل 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 األربعون بعد املائةس الدر
﷽  

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة اإلثنين 

من هجرة الرابع من شهر ُجمادى األولى، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائٍة وألف 

، ونحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف الحبيب الُمصطفى 

مدينة الرياض؛ نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس المكمل لألربعين بعد المائة من 

، وهو الدرس األخير من -عليه رحمة اهلل تعالى-دروس شرح ألفية ابن مالك 

 ظاهًرا وباطنًا.دروس شرح ألفية ابن مالك، وهلل الحمد هو أواًل وأخًرا و

يف الدرس الماضي ودروٍس قبله تكلمنا على اإلبدال، وقلنا: أن ابن مالك 

  عقد باب اإلبدال، وبعدُه خمسة فصول تتبعُه، ومجموع األبيات يف هذا

الباب والفصول التي تتبُعه ثمانية وأربعون بيًتا؛ ُكلها كانت يف موضوع اإلبدال، 

بق إال بيٌت واحد يف الفصل األخير من الفصول شرحناها ُكلها وهلل الحمد ولم ي

التي ذكرها بعد باب اإلبدال، وهذا الفصل كان يف أي موضوع؟ كان يف اإلعالل 

 بالنقل.
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 : والبيع الِب بِ     ق ل ابن مالِّ

 ظِْلع  َوَظْلةع  فِة  َظِلْلةع  اْسةت ْعِماَل 

 

ةةةةاَل   ِِ  َوِقةةةةْرَن فِةةةة  اْقةةةةرِرَن َوَقةةةةْرَن ن 

 عن  أن ال عل ظللع  إيا  "ع  َوَظْلع  فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل ظِلْ ": فِ له   

 أسند إلى ْاُّ العمير أو ن نه جاد فيه ْالْْ أوجه: 

 إذا عملتُه بالنهار. "ظللع  أعمل كِا"إتمامه كقولك:  ا ول:-

 ."ظلع  أعمل كِا"حذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء، فتقول:  والراين:-

 ."ظلع  أعمل  كِا"الالمين وفتح الفاء، كقولك:  حذُف إحدى والرالَ:-

فالمعنى فيها واحد ولكن اللغة السماع جاء هبذه األوجه الثالثة فيها، فقوُلنا: 

ماذا يشمل؟ تاء الضمير ماذا نريد بتاء الضمير؟  "إيا أ سند إلى ْاُّ العمير أو ن نه"

، أو "لِلَع ظ"أو الُمخاطب:  "ظللع  "تاء الفاعل سواًء كانت الُمتكلم: 

، "النس ة ظللن  عملن كِا"، والنون: يشمُل نون النسوة، "ظللِع "للُمخاطبة: 

 ."نحن ظللنا نعمل  كِا"ويشمل ناء المتكلمين: 

وناء الُمتكلمين(  -ونون النسوة -هذه الضمائر لها اسٌم يجمُعها )تاء الفاعل

ن الضمائر ماذا تسمى؟ ضمائر الرفع الُمتصلة الُمتحركة، نعم، نحن نعلم أ

 الُمتصلة كم؟ تسعة.

ْع بالرفع،- ختص ْع من ا م  تاُء الفاعل،  التاُّ:، أي )ْ اين(وهي ضمائُر  خمس

: ياُء ، والياُّنون النسوة والن ن:ألف اإلثنين،  وا لا:واو الجماعة،  وال او:

 الُمخاطب؛ هذه ُمختصٌة بالرفع.

ْع و   الم م عْ يف ق لِّ: ) يِّ(- لم، وكاف وهي: ياء المتك وْالْ

 الخطاب، وهاء الغيبة، هذه تأيت يف النصب والجر وال تأيت يف الرفع.
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تكلمين التاسع:-  وهو يأيت يف الرفع، ويأيت يف النصب، ويأيت يف  ،   ناُّ الم 

الجر؛ فالضمائر الُمتصلة تسعة، ما الذي يأيت منها يف الرفع بعد هذا الشرح؟ خمسة 

وهي )تواين( و)ناء( الُمتكلمين تأيت رفًعا أم ستة؟ ستة، خمسٌة ُمختصٌة بالرفع 

ونصًبا وجًرا؛ إًذا فضمائر الرفع الُمتصلة التي تأيت يف الرفع ستة وهي: )تواين مع ناء 

 الُمتكلمين( ستة.

هذه الستة لو تأملت فيها وجدت ثالثة منها ُمتحركة، وهي: تاُء الفاعل، ونون 

لُمتحركة الُمتصلة وهذه الضمائر النسوة، وناء الُمتكلمين، تسمى ضمائر الرفع ا

أحكاُمها تتشابه يف النحو والصرف، وثالثٌة منها ساكنة وهي: )ألُف اإلثنين، وواو 

الجماعة، وياء الُمخاطبة( وهذه الثالثة أحكاُمها أيًضا تتشابه يف النحو والصرف؛ 

 : اإلتمام، وحذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء،"جاز فيه ثالثة أوُجه"وقولنا: 

 وحذُف إحدى الالمين وفتُح الفاء.

 :فهو إتماُم الفعل بعدم حذف شيٍء منه وهذا هو األصل  أما ال جه ا ول

، وظلِلَع، وظللِع، وظللَن، وظللنا"كغيره من األفعال، تقول:  هذا هو  "ظللع 

 األصل.

 :فما  "ظِلع  أفعل  كِا"حذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء فتقول:  والراين

حذفنا إحدى الالمين وكسرنا الفاء، يعني  "ظِلع  "ذوفة إذا ُقلت: الالم المح

الحرُف األول، فما الالم التي ُحذفت؟ األولى أم الثانية؟ خالف، المشهور أن 

حذفنا الالم األولى، أما كسرًتها ألقيناها على  "َظِلِلع  "المحذوف الالُم األولى 

 ه وهو المشهور عند النحويين.هذا قول سيبوي "ظِلع  "الظاء على الفاء؛ فقلنا: 

، فإذا كان المحذوف "ظللع  "وقيل: المحذوف الالم الثانية، وهي ساكنة 

احذف الالم الساكنة ماذا سيكون عليه الفعل؟  "ظللع  "الالم الثانية الساكنة 

، وتاء الفاعل ضمائر الرفع الُمتصلة الُمتحركة إذا اتصلت بالفعل "َظِلع  "
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خره؟ ُتسكنُه، فتاُء المتكلم سكنت أخر الفعل وهو الالم الماضي ماذا تفعل يف أ

؛ فهذا قوالن يف المسألة، والقول "ظِلع  "فنقلت حركة الالم إلى الظاء، فقيل: 

 المشهور أقُل عماًل وتغييًرا.

 ََظلع  "الجائز: حذُف إحدى الالمين وفتُح الفاء، فتقول:  وال جه الرال

وما الالم التي ، [65ال اقعْ:] (ۀ ہ)ومنه قوله تعالى:  "أفعل  كِا

ظِْلع  َوَظْلع  ": ُحذفت؟ فيه الخالف السابق، نعم فهذا هو قول ابن مالك 

جاء فيه يف االستعمال أي يف  "َظِلْلع  "، يعني أن الفعل "فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل 

، وظِْلع  "السماع  عف المكسور  :"َظِلْلع  "والُمراد ب  "َظلع  هو الفعُل الُمضًّ

 ُمضعف ومكسور العين. "َظِلْلع  "لعين، ا

، أم ُيقاُس عليه "َظِلْلع  "والسؤال بعد ذلك هل هذا الُحكم خاٌص بالفعل 

مثُله وما مثله؟ كل فعٍل ثالثٍي ُمضعٍف مكسور العين؟ خالف؛ فبعضهم يقول: إنما 

ُسمع ذلك يف هذا الفعل فُيقتصُر على السماع، وهذا هو ظاهر األلفية، إذ قال: 

 ."ْلع  َوَظْلع  فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل ظِ "

والمشهور: أنه ُيقاُس عليه مثله: أي أن الحكم ينقاس يف كل فعٍل ثالثٍي 

فإن قلت: وكيف عرفنا  "مل،  مل  "و "ظَل،   ل  "ُمضعٍف مكسور العين نحو: 

عف؟ ُمضعَّف  ؟ الالم "ظلَّ "أين العين يف  "ظلَّ "أنه مكسور العين وهو ُمضَّ

، والالم األولى ُمدغمٌة يف الالم الثانية ومعلوم أن اإلدغام يوجب إسكان األولى

المثل األول؛ فالالم ساكنة، لكنها سكنت من أجل اإلدغام وإال فهي يف األصل 

 ُمتحركة.

يف األصل متحركٌة بماذا؟ بالفتح أم بالضم، أم بالكسر؟ ال يعرف ذلك إال 

ه، أما غيُر الظاهر ال يعرفُه إال العاِلم، وذلك العاِلم، طالَب العلم، الظاهر كلُّ يعرف
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بأن تقيسه على نظائره؛ وسبق أن درسنا يف باب التصريف أن الفعل الماضي يأيت  

على كم وزن؟ الفعل الماضي ليس االسم، االسم له عشرة أوزان الثالثي، لكن 

َل "الفعل الثالثي الماضي له ثالثة أوزان:   ًضا أن:، ودرسنا أي"فعَل، فِعَل، فع 

 :كم له من ُمضارع؟ ثالثُة ُمضارعات: "َفَعَل " ا ول 

َقَتَل "و  "َكَتَب  كتب  "بضم العين وهذا األكثر مثل  "فَعَل،   ع ل  " -

 ."َ ِت ل  

 و "َجَلَء، َ  ِلء  "، بكسر العين وهذا كثير ك "َفَعَل َ  ِعل  " والراين: -

 ."َنَزَل َ نِزل  "

لعين وهذا قليل، ويكاُد يكون منحصًرا يف ما بفتح ا "َفَعَل َ َ َعل  " والرالَ: -

ق َع "العين حرف حلق،  "َيَ َب  َِ ب  "كانت عينه أو المُه حرف حلق مثل: 

َ  "و "و ب   ب  " "منع  منع  "الالم حرف حلق، و " ِ ع   ََ  من فتَ "، و"من

  َ بفتح العين؟ إذا كانت عينه  "َ  َعل  "متى يكون ُمضارعه على  "فعَل "؛ إًذا "  ت

 و المُه حرًفا حلقًيا.أ

 : ْكم له من مضارع؟ درسنا أن  "َفِعَل " وال دن الراين لل عل الماا  الرال

 له ُمضارعين:

بفتح العين وهذا هو األغلب ليس األكثر؛ هذا هو  "َفِعَل   َعل  " ا ول -

َ  "و "وَ ِرَب   رب  " "َفرَِح   رح  "األغلب فيه، مثل:  ََ  رَر  ."َغرِ

عار  الرا - بكسر العين وهذا قليل أو نادر حتى أهنم  "فِعَل َ  ِعل  " ين:والم 

َوِرَث "يف لغة، ومثل:  "َ ِسَب  حسب  "حصروه ثمانية أو أحد عشر فعاًل، مثل: 

 . "  عل"ما ُمضارعه؟ يف األغلب:  "َفِعَل "إًذا  " رِث  

 : َْل " وال دن الرالَ لل عل الماا  الرال وليس له إال ُمضارٌع واحٌد  "َفع 
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َل   ع ل  "ثله، م  ."ع  َ   ع     "و "كب ر  كب ر  "بضم العين مثل:  "فع 

هل  "  عل"ماذا ُيحتمل أن يكون ماضيه،  "  عل    عل"بذلك عرفنا أن 

، "َفِعَل "أو  "َفَعَل "؟ ال، ُيحتمل أن يكون ماضيه "َفُعَل "ُيحتمل أن يكون ماضيه 

ا حلقًيا؛ فإن لم يكن كذلك فإن إذا كانت عينًه أو الُمُه حرفً  "َفَعَل "يكون ماضيه 

 هذا القياس. "َفِعَل "ماضيه 

ثم  "  لل  "األصل  "َ َ َعل  "؟ "  ل  "ما وزن  "  ل" "  ل  "فإذا رأينا  

أو  " وِ "ليس  "َ وَ "حصل إدغام، فانتقلت الفتحة إلى الساكن قبل الُمدغم 

إًذا فالماضي  "َ ل   َ "فإذا كان الُمضارع  "َ  َعل  "إًذا  "َ َ ل  " "َ وَ "ال  "َ و  "

؟ أحدهما، والحرف هنا هل عينُه حرف حلق أو الُمه حرف "َفَعَل " أو "َفِعَل "

فَعَل "على  "ظلَّ   ل  "إًذا  "َفِعَل "؟ "َفِعَل "أم  "َفَعَل "حلق؟ ال، إًذا فالماضي 

 ."  عل  

فإذا أردت السماع القاطع بذلك نقول: إذا اتصل بضميٍر ُمتحرك مثل تاء 

فهذا  "ظلِلع  "فتعود إلى األصل فكسرهتا  "ظللع  ": إن العرب تقولالُمتكلم ف

 من حيث السماع وهذا من حيث القياس.

َملَلَع أو "لو أسندتُه إلى تاء الُمتكلم كنت تقول:  "ملَّ  مل  "وكذلك: 

بالفتح، الُمضارع بالفتح إًذا الماضي بالكسر،  " َملَّ "؟ ألن الُمضارع "مِللع  

 ."مللع  أَمل  "

، يقول: إن الفعل "َوِقْرَن فِ  اْقرِرنَ ":ثم قال ابن مالك يف الشطر الثاين

الُمضارع الُمضعف المكسور العين، المكسور العين يعني على وزن ماذا؟ 

إذا اتصل بنون اإلناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى  "َ ِ ِعلَّن"

 الفاء، وكذلك األمر منه.
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ر  قر  َ  "قر  ِر  "نحو:   
يفعل إًذا  "  ِعل  " " ِر"المضارع على أي وزن  "ِِ

َل "الماضي ليس  إذا كان  "فِعَل " أو "فعَل "قطًعا، طيب هل الماضي  "َفع 

 يأيت يف الكثير ماضيه َفَعَل. "َ  ِعل"؛ ألن "َفَعَل "؟ "َ  ِعل"الُمضارع 

ين أنه لكنه قليل أو نادر، فنحمل على الكثير حتى يأيت دليٌل ُيب "َفِعَل "يأيت 

، والدليل السمعي "َفَعَل َ  ِعل  "على  "قر  ِر  "جعل هذا القليل أو النادر؛ إًذا ف

َ  يف"على ذلك أن العرب تقول:   ، يعني سكنُت فيه واستقررُت فيه."المكان قرر

؛ إلى نون النسوة تقول: النسوُة "يقرُ "فعلى ذلك إذا أسندت الُمضارع منه 

يف البيت؛ فلك حينئٍذ أن ُتتم تأيت بالراءين:  يقررن يف المكان، النسوة يقررن

، ولك أن تحذف إحدى الراءين وتنقل الكسرة إلى الساكن " ِرِرن يف المكان"

ن يف البيع": قبلهُما يعني إلى القاف، فتقول النسوة يقرن يف البيت، إًذا لك  " ِرَّ

 ." ِررن، و ِرن"

قرن ": " ِرن يف البيع" ، واألمر من"اقررن يف البيع": " ِررن"واألمُر من 

 (ڃ ڃ ڃ)، وهذه قراءُة الجمهور، قراءة الجمهور: "يف البيع
ڃ ڃ )وهي قراءة السبعة غير نافع وعاصم، ووجه القراءة: ، [33ا  زاب:]

 "قرَر  ِرر  "وأصلُه  "ِقر بالمكان  ِر  "أن الفعل من  [33ا  زاب:] (ڃ

 إلى الفاء سماًعا. فُحذفت إحدى الراءين وُنقلت الكسرة "فعل   عل  "

اَل "وأشار ابن مالك يف قوله يف أخر البيت:  ِِ أشار بذلك إلى قراءة  "َوَقْرَن ن 

بفتح القاف،  [33ا  زاب:] (ڃ ڃ ڃ)نافٍع، وعاصم من السبعة، 

بالمكان  "َقرَ "الوجُه أن الفعل من  ما وجه هذه القراءة؟ [33ا  زاب:] (ڃ)

 ."قر بالمكان  ِر  "، يقُر أحسنت

ر  "قلنا إن األصل  لو َِ يقُر: يفعُل، الُمضارع، والماضي ماضي هذا  "َقَر  
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ر  "؟ إذا قلت إن الُمضارع "َفَعَل "، أم "َفِعَل "هل هو  "قر  ِر  "الفعل:  َِ  َ

لما شرحناه قبل قليل، نعم، إًذا فاألصل على هذا  "َفِعَل "؛ فالماضي: "  عل  

 قر، يعني يمُكث ويستقر.بمعنى ي "فِعَل َ َ عل  " "قرَر  ِرر  "الوجه 

وقد حكاه ابن القطاع لغًة، وحكى ابن القطاع وهو من اللغويين أنه ُيقال يف 

ر  "
ِِ بالمعنى نفسه، ثم ُحذفت إحدى الراءين يف القراءة وُنقلت  "قَر َ ِر  " "قرَّ  

وهذا  [6ا نعام:] (ڻ)الفتحة ألنه يقر الموجود الفتح، وُنقلت الفتحة فقال: 

لتخفيف ال يكون بالفتح، يعني الشيء المفتوح ال يدُخلُه تاء التخفيف ألن ا؛ نادر

 ألنه خفيف، وإنما التخفيف يكون يف المكسور العين لثقله.

 ر  " "قر  ِر  "يف هذا الفعل  فا دة
ِِ المشهور يف هذا الفعل أنه ُيقال:  "وَقَر  

َ  بالمكان أقر  فيه" إذا  " ِر   قر" "فعل   عل  "إذا سكنُت فيه فهو على  "قرر

 ."  عل   فعَل "استقر وسكن فهو على 

َ  عينِا أقر  "وُيقال:  َ  عينِا أقر  "إذا ُسررُت،  "قرر إذا ُسررُت فهو على  "قرر

 ."َفِعَل   َعل  "ماذا؟ على وزن 

بمعنى سكن، ال  "قر  ِر  "والُحكم السابق إنما هو يف مكسور العين إًذا فهو يف 

ك قراءة الجمهور هي التي جاءت على القياس ، فعلى ذل"يقرُ "يف مفتوح العين 

 (ڃ ڃ ڃ)وقراءة نافع وعاصم  [33ا  زاب:] (ڃ ڃ ڃ)
لم تأيت على القياس وإن كانت فصيحًة يف السماع؛ هبذا ينتهي  [33ا  زاب:]

 الكالم على اإلبدال ببابه وفصوله الخمسة التابعة له، هل هناك من سؤاٍل فيه؟ 

ن الكالم تطاول عليه؛ خالصة الكالم على اإلبدال نريد أن ُنلخصُه بسرعة، أل

أن أغلب اإلبدال إنما يقع يف أحرٍف يسموهنا أحرف اإلبدال، كم وما هي؟ كم 

أحرف اإلبدال يا شباب؟ األغلب هي أربعة، أغلب اإلبدال إنما يقع يف أربعة 
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أحرف وهي )أوي( أي حروف العلة مع الهمزة؛ وذلك بانقالب بعضها إلى  

 بعض.

بدال يكون بانقالب هذه األحرف األربعة حروف العلة والهمزة بعِضها إلى اإل

بعض، وقد يقع قلياًل بين غيرها؛ فمجموعها جميًعا يف األغلب وغير األغلب كم 

َ  م  ِيا"قال األخ؟ يف  أما األغلب فهي يف )أوي(: )الهمزة، والواو،  " دأ

 والياء، واأللف(:

o بدل  إ ْ  لى مايا؟ إلى ال او والياُّ وا لا:نبدأ بال مزة: ال مزة 

 ."كأ "يف  "كا "فإبدالُها ألًفا نحو قولهم:  -

 ."مؤمن"يف  "م من"نحو قولهم: ، وإبدالها واوً  -

 ."ي ب" يف "ي ب" نحو قولهم: وإبدالها ياًء، -

 فهذا إبدال الهمزة إلى أحرف العلة.

o  ،بدل  إلي ا جميِعا ْ ْ بدل  إلى مايا من  َِ ا  ر ؟   مزِة، "ْ بدل  وال او 

 ."وألِ ا، و اُِّ 

 ."قال،  ِ ل"من  "قا ل"فإبدال الواو همزًة، نحو   -

 ؛ ف)الواو( انقلبت )ألًفا(." سم  سمِ ا"من  "سما"وإبدالها ألًفا، نحو  -

 انقلبت الواو ياًء. "الرا ان"من  "را "وإبدالها ياًء، نحو:  -

o .بدل   مزِة وواِو ْ  والياُّ كِلِّ 

 ."با   بيع  "من  "با ع"نحو:  فإبدال الياء همزًة، -

 ." رم  رمِيا"من  "رمى"وإبداُلها ألًفا، نحو:  -
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 فانقلبت الياء واًو. "اليِين"من  "م قن"وإبداُلها واًو، نحو  -

o  :بدل  أ ِعا ْ  :" مزِة، وواِو، و اُِّ "وا لا 

 . "سحا ب"على  "سحابْ"فإبدال األلف همزة، نحو جمعهم  -

 ."ش  عر"على  "اشاعرِ "وإبدالها واًو كتصغيرهم  -

 ."م اْيَ"على  "م تاِ ا"وتصغيُرها ياًء كجمعهم  -

بذلك ُيعلم أن أغلب اإلبدال يكون يف الهمزة وحروف العلة بأن ينقلب بعُضها 

إلى بعض، وُكلها قد تنقلب إلى ُكلِها؛ كل ذلك قد جاء يف لغتنا الشريفة، هذا ما 

وهو أهم وأشرف أبواب علم يتعلق بباب اإلبدال انتهينا منه بحمد هلل تعالى 

 التصريف؛ بل هو الغاية من التصريف.

فإن ما ُذكر قبله يف الغالب ُمقدمٌة وتوطئًة له؛ بأن تضبط التصريف حتى تصل 

إلى باب اإلعالل لتعرف ما اإلعالل الذي حدث يف الُلغة، ولن تستطيع أن تعرف 

وفيها...، لكن لن  يعني ما حصل من إعالل شرحنا قواعد اإلعالل وفيها تفاصيل،

 تستطيع أن تضبطها حتى تضبط قواعد سابقة ُذكرت وُدرست يف علم الصرف.

يبقى يف األلفية بعد ذلك الباب األخير وهو باُب اإلدغام، وهو أخر باب يف 

األلفية وعلى ذلك جرت كثيٌر من ُكتب النحو، وكذلك ُكتب الصرف؛ فيجعُلون 

 هذا الباب يف األخير.

 باب اإلدغام  

 يف ْمانيْ أبياَ قال في ا:  عِدَ ابن مالِّ

َحةةةةةرَكْيِن فِةةةةة 991 َل ِمْرَلةةةةةْيِن م   .َأوَّ

 

ةةةةَ ِا   ْض اْ ِغةةةةْ  ٍَ َكِمْرةةةةِل ص   كِْلَمةةةة

ل ةةةةةةةةلض َوكَِلةةةةةةةةلض َوَلَبةةةةةةةةِب 992   .َوي 

 

ةةَل ابِةة   ةةءض َوٍَ َكاْخص  سَّ  َوٍَ َك  
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َِّ فِةةةة  َألِةةةةْل 993   .َوٍَ َكَ ْيَلةةةةلض َوَشةةةة

 

بِةةةةةةْل َوَنْحةةةةةةِ َ َفةةةةةةِّ  بِ    ِ ةةةةةةلض َف ِْ  نَ

رْ 994  َِ ْوَن َ ة ِغةْ     ِّْ َوا َّ  .َوَ ي  اْفك 

 

ةةةةةى َواْسةةةةةَتَترْ   َتَ لَّ َْ اَي َنْحةةةةة    َِ  َكةةةةة

َتَصةةرْ 995  ِْ  . َوَمةةا بَِتةةاَُّْ ِن اْبت ةةِدب َقةةْد   

 

ةةةةةا َكَتَبةةةةةيَّن  اْلِعَبةةةةةرْ   َْ ْيةةةةةِه َعَلةةةةةى 
 فِ

ةةْدَغ ع فِْيةةِه َسةةَكْن 996  َ  م  ةةَِّّ َ ْيةة  .َوف 

 

ْعةةةة  ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ لَِكْ نِةةةةِه بِم   َمرِ اْلرَّ

 .َنْحةة   َ َلْلةةع  َمةةا  َلْلَتةةه  َوفِةة  997 

 

ِ ةةة   ْخيِيةةةرع ق  َْ  َجةةةْزمض َوِشةةةْبِه اْلَ ةةةْزِم 

ةِب اْلت ةِزْم 998  ة  اْلتََّع  
 .َوَفِّ  َأْفِعةْل فِ

 

ةةة     ةةة  َ ل 
 َواْلت ةةةِزَم اإِلْ َغةةةام  َأْ ِعةةةا فِ

ون يستعملون اإلدغام وهذا فهذا هو باب اإلدغام، اإلدغام ُمصطلح فالبصري  

هو الُمصطلح المشهور عندهم وهو الذي استعملُه سيبويه يف كتابه ويستعملون 

اإلِدغام، فاإلِدغام من ادَغّم الشيء يف الشيء، واإلدغام من أدغم الشيء يف الشيء؛ 

؛ وأما الكوفيون فإنما يستعملون ُمصطلح إفعال، واإلدَغام افتعالفاإلِدّغام: 

وكذلك أغلب القراء وخاصًة الُمتأخرين يستعملون هذا الًمصطلح اإلدغام، 

 اإلدغام.

هو إدخاُل حرٍف بحرٍف بحيُث يصيران حرًفا واحًدا  فاإل غام:وأما تعريُفه 

ُمشدًدا؛ هذا هو تعريُف اإلدغام: إدخاُل حرٍف بحرف بحيُث يصيران حرًفا واحًدا 

 ُمشدًدا.

فين ساكٍن فُمتحرك من مخرٍج واحد، بال اإلتيان بحر و ِيِْ اإل غام  ِيِته :

فصٍل بينهما بحيُث ُينطقان ُدفعًة واحدة، أن تأيت بحرفين ساكن فُمتحرك من مخرٍج 

واحد ال تفصل بينهما بفاصل، طبًعا ال بحرف وال بحركة ليس بينهما فاصل؛ 

 فُينطقان دفعًة واحدة.

 :المثالن  يدُخُل على جميع الحروف كل الحروف قد ُيدغمُ  واإل غام

منهما يف بعضهما؛ إال األلف: أي األلف المدية فال إدغام فيها، بل ال يلتقي ألفان، 
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والغرُض من اإلدغام هو التخفيف، فكونُك تنطق حرفين حرًفا واحًدا ُمشدًدا بنُطٍق 

 واحد أخف من أن تنطق حرفين.

 :إال  ال يكون إال يف حرفين متماثلين، اإلدغام ال يكون ال يحدث واإل غام

 بين حرفين متماثلين، بأن يكون:

 ."مر  "إما من جنٍس واحد سواٌء يف كلمة نحو: -

 ."قل له"أو يف كلمتين نحو: -

 وشرحنا ذلك قريًبا.، [45  سا:] (ٺ)أو من جنسين ُمتقاربين نحو: -

، ويف الُمتقاربين كيف يحُدث اإلدغام؟ البد [22الك ا:] (ڌ ڎ) ونحو:-

ون مُماثاًل لآلخر ألننا قلنا إن اإلدغام ال يحدث إال بين من قلب أحد الحرفين ليك

ال  [22الك ا:] (ڌ ڎ)ُمتماثلين، حتى لو كان بين متقاربين كالالم والراء 

واإلدغام  [22الك ا:] (ڌ ڎ)يحدث اإلدغام حتى تقلب الالم راًء، ثم ُتدغم: 

 ال ُيمكن أن يحدث إال بين متماثلين.

    منا  نه سيأْ  يف الشرح اإل غام واإل غام على ْالْْ أن ا ِا الِب قد    

 على ْالْْ أن ا : 

اإلدغام الواجب الذي الُبد منه، وخالُف ُيعد خطًأ يف اللغة،  الن   ا ول:-

 هذا إدغاٌم واجب. "فرر د دع "وال يصح أن تقول:  "فر زيدٌ "فتقول  "فر"نحو: 

ة وأن تُفك الكلمة، نحو: يعني يجوز أن ُتدغم الكلم والراين اإل غام ال ا ز:-

فاإلدغام هنا جائز،  "غ   بصري، واغع  بصري"واألمُر منه:  "غَ  بصرَ"

 وسيأيت شرُحه.

من اإلدغام هو اإلدغام الممتنع، الذي ال يجوز فيه اإلدغام  والن   الرالَ:-
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لَّ "وال تقل:  "يلل" "يل ل"جمع  "ي لل"بل البد فيه من الفك كقولهم    "ي 

لل"على  "يل ل"أخرى ليست جمًعا لكلمة  "يلَّ "  ، نعم."ي 

فإذا جاء مثالن أولهما ساكن والثاين ُمتحرك فما ُحكم اإلدغام؟ واجب، 

تاء، ألهنا من  "افتعل"، الفاء يف "ْبع"هذه افتعل من  "اتبع" "اْبع"واجب، نحو: 

ثم جاءت تاء افتعل مفتوحة فتحقق شرط اإلدغام الواجب؛ فحينئٍذ  "إَ" "ْبع"

 وال ُيمكن هنا أن تُفك. "إْبع"ب أن ُتدغم فتقول: فيج

  :اإلدغام واجب. "من ناصر"وكقولك 

  :بال البد من اإلدغام. " فع -قد"ما يصح أن تقول:  "قد  فع"وكقولك 

  :وهكذا، واإلدغام يف مثل ذلك واجٌب لتحقق شرطه. "قل له"وكقولك 

ُمتحرك هنا اإلدغام  والشرط هنا أي عند اجتماع مثلين أولهما ساكن، والثاين

واجب، واجٌب بشرط: بشرط أن ال يكون الساكن األول مدًة يف اآلخر، بشرط أن 

ة يف آخر الكلمة، فإن كان كذلك لم يجز اإلدغام ووجب  ال يكون الساكن األول مدَّ

 الفك.

 ع   "هنا ما ُتدغم  " ع    اسر ما   ب عليه"، "  ع    اسر"كقولك: 

بال  " اسر– ع   "بل تفك  " ع    اسر"ا ما ُتدغم هن " اسرع ما   ب عليه

 إدغام.

يجب الفك وال ُتدغم، يدعو وائٌل، هنا  " دع  وا لع إلى الحق"وكقولك: 

 اإلدغام غيُر جائز؛ هذا ما يتعلق بالمثلين إذا كان األول ساكنًا والثاين ُمتحرًكا.

ن الُمتحركين؟ وما ُحكم المثلين إذا اجتمعا وهما ُمتحركان؟ ما حكم المثلي

َل ِمْرَلْيِن "من حيُث اإلدغام؛ ذكر ُحكمهما ابن مالك يف أول بيٍت فقال:  َأوَّ

ْض اْ ِغ ْ  َحرَكْيِن فِ  كِْلَم واألصل كما عرفنا:  "فر الرجل   ر  "يف بعضهما، نحو:  "م 
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َل "ألن الثالثي ما فيه إال  "َفَعل" "َفَررَ "، "َفَرَر َ  رِر  " ما يف  "َفَعَل وَفِعَل وَفع 

؛ فلوجود هذين المثلين الُمتحركين وجب اإلدغام "َفَررَ " "َفَعل"فهو  "َفْعَل "

 ."  ر  "يجب اإلدغام فيه فتقول:  "  رر  "وكذلك  "َفرَّ "تقول: 

أي صار  "لبَّ الرجل  ل ب  "، و"ظل   ل  "، و"هد البيت يُهدهُ "وكذلك: 

 لبيًبا.

 :بستٍة شروط ذكرها ابن مالك: فما ُحكم إدغام املثلني؟ واجٌب بستٍة شروط 

 :أن يكونا: أي الحرفان أن يكون الحرفان يف كلمٍة واحدة،  الشرط ا ول

إلى آخره، فإن كانا المثالن يف كلمتين: المثُل األول يف آخر الكلمة  "َفَر   ر  "مثل 

 األولى، والمثل الثاين يف أول الكلمة الثانية، فاإلدغام جائٌز ال واجٌب.

، يجوز الفك وهو األكثر يف اللغة، ويجوز [22البِرة:] (ہ ھ)نحو: -

اإلدغام؛ فإذا أدغمت وجب تحقيُق شرط اإلدغام بإسكان المثل األول فتقول: 

ويسمون اإلدغام هنا اإلدغام الكبير، أن ُتدغم  [22البِرة:] (ہ ھ)

 متحركين.

سرِعا"وكذلك:  –ما يصلح، نقول: يذهُب  "ال يذهب هذا " ِ ب   ِا م 

 ِ ب باس ع "لك أن تقول:  "يذهُب باسٌم مسرًعا"باسم،  -وا اسم يبدأ بالباءهات

سرِعا  ."يذهب باسم ُمسرًعا"أو أن تفك:  "م 

لك الفك وهو األكثر، واإلدغام  "قل  مالِّ"، " ِا قل   مالِّض "وكقولك: -

 أي "فِي كِْلَمةٍ "وهذا هو قول ابن مالك قبل قليل:  "هذا قلم مالٍك "جائز، فتقول: 

أن اإلدغام بين المثلين الُمتحركين ال يكون واجًبا إال إذا كان المثالن يف كلمة، أما 

 إذا كان يف كلمتين فاإلدغاُم جائز.

 :تحركين أن ال يكون ذلك يف وزن  الشرط الراين ل ج ب إ غام المرلين الم 
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َعلض "بضم الفاء وفتح العين،  "ف علض "  ع لض "وال  "ف   بضم الفاء والعين، وال "ف 

بفتح الفاء والعين، فإن كانت الكلمة  "َفَعلض "بكسر الفاء وفتح العين، وال  "فَِعلض "

 على شيٍء من هذه األوزان لم ُيدغم المثالن يف بعضهما.

َعَل "ُتجمع على  "ف علْ"جمُع ُصفة،  "ص  ا"نحو:  وهنا ال  "ص  ا" "ف 

َعَل "يجوز اإلدغام ألن الكلمة على وزن   ."ف 

َرة"وكجمع  رر"قول: ن "    وال ُندغم. "  

ل ل"وكذلك: جمع   .ال إدغام...على "ي لل"نقول:  "ي 

د "على  "جد دض "وجمع  َْ "، وكذلك لو جمعنا "ف عل" "ج  لمة الرجل  "لِم

 بال إدغام. "فَِعَل " "لم "الشعر؛ فنجمعها على 

ْ  "الكِلْ"وكذلك  : هي التي تسمى اآلن الناموسية، يعني ُقماش رقيق ، والكل

بال إدغام ألهنا على  "كِلل"إلنسان من الحشرات ونحوها، وُتجمع على يقي ا

 ."فَِعل"وزن 

 ."فعل"وهي بقايا األبنية ونحوها؛ ال إدغام ألنه على وزن  "ال لل"وكذلك: 

 ."اللبب"وهو موضع القالدة من الصدر تسمى  :"اللبب"وكذلك: 

ل لض َوكَِللض َوَلَبِب ٍَ َكِمْرِل ص  َ "وقد ذكر ابن مالك هذا الشرط بقوله:    "ِا َوي 

 فاشرتط أن ال تكون الكلمة على وزن من هذه األوزان.

بِْل  ": ثم قال ابن مالك   ِ ِْلض َف َِّ فِ  َألِْل َوَنْحِ َ َفِّ  بِنَ يعني أنه جاء  "َوَش

الفك وعدم اإلدغام خالًفا للقياس يف غير األوزان المذكورة، فجعلُه شاًذا ُيحفظ 

 يه.وال ُيقاس عل

إذا تغيرت رائحته، السقاء: الذي ُيسقى به يكون يف  "ألْل السِاُّ  "كقولهم: 
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مع أن  "ألْل السِاُّ  "العادة من جلد أو نحوه؛ فقد يتغير تتغير رائحته، فُيقال: 

ولكنه جاء بالفك  "ألَّ السِاُّ"كان ينبغي فيه اإلدغام على القياس فُيقال:  "ألْل "

 سماًعا.

إذا التصقت بالرمص: يعني إذا أصاهبا الرمص، أو  "ه  لححع عين  "وكقولهم: 

 إذا التصقت. "لححت عينه"ما ُيسمى بالغمص؛ فيقال: 

 ومن ذلك قول الراجز: 

 الحمةةةةةةةد هلل العلةةةةةةة َّ ا جلةةةةةةةِل 

 

 ال اسةع ال عةل ال  ة ب الم  ةزلِ  

ليس على  "أفعل"أجلل هذا على وزن ماذا؟  "ا جللِ "والشاهد يف قوله:  

 "ا جل"ن السابقة، فكان القياس إدغاُمه أم فُكُه؟ إدغامه، فيقال: شيٍء من الوزا

 وإنما فكه لضرورة الشعر؛ وإال فالواجب إدغاُمُه فهذا الشرط الثاين.

 :َلوجوب إدغام المثلين الُمتحركين: أال يتصل أول المثلين  الشرط الرال

سء"بُمدغم، نحو:  ثم  "جاسءع " "فاِعل"على وزن ماذا؟  "جاس"جمع  "ج 

لء"مثل:  "ف َعل"وفاعٌل: يجمع على  "جا ع "ُأدغم المثالن:  ، "جالءع ج 

سءَّ "فقيل:  "ف عل"؛ فجاٌس ُجمع على "صا   وصَّ م"و سءَّ "، "ج  اآلن  "ج 

عندنا السين األخيرة وسيٌن قبلها؛ فلماذا لم ُتتقن السين األخيرة بالسين التي 

 حدث إدغام بعد ذلك.فال ي "ُجسس"قبلها؟ ألن السين الثانية ُمدغمة 

 :أن ال يكون ذلك يف وزٍن ُملحق، أال يحدث ذلك يف وزٍن  الشرط الرابع

ُملحق، وتكلمنا عن اإللحاق يف دروٍس ُمتعددة مما سبق، وهو أن ُتلحق بناًء ببناٍء 

أعلى منه بزيادة، ُتلحق الثالثي برباعي، أو الرباعي بخماسي، أو الُخماسي 

ال لشيء، يعني ال لمعنى إال لُمجرد أن ُتلحق الثالثي  بسداسي، بزيادٍة ُتدخُلها

 بالرباعي، أو الرباعي بالُخماسي.
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هذا ثالثي )القاف والراء والدال( لماذا  "قر  ع "، "قر  ع "فمن ذلك قولهم:  

؛ "جعفر"ك "فعلل"فقط لنقل الثالثي إلى وزن  "قر  ع "زدنا دال أخرى؟ فقالوا: 

 القردد: هو المكان الغليُظ الُمرتفع.هذا اإللحاق، و "جعفر"فألحقوه ب

فيه مثالن ُمتحركان لكن ال ُيدغم  "قر  "اسم امرأة، ف "م د "وقولهم: 

 أحدهما باآلخر ألنه يف وزٍن ُملحق.

 : أي تأخر ورجع."اقعنسء"وكذلك: 

إذا أكثر من  " يلل الرجل"ُيقال:  "َوٍَ َكَ ْيَللض "ومن ذلك مثاُل ابن مالك: 

فعٌل أم اسٌم؟ فعٌل  "هيلل الرجل"، فعلى ذلك تعرف أن "ال اهللال إله إ"قول: 

وُضبط يف بعض النُسخ خطًأ:  "َوٍَ َكَ ْيَللض "ماضٍي، إًذا فضبُطُه الصح يف األلفية: 

 فجعلوه اسًما، وهذا خطأ. "وال كهيللٍ "

والسبب يف عدم وجود اإلدغام يف الوزن الُملحق أن اإلدغام سُيغير صيغتُه، 

ات ُيراُد هبا لفُظها، يعني لفُظها مقصود، صياغُتها مقصودة؛ فلهذا لم ُيغير والُملحق

 لفُظها باإلدغام.

 :لوجوب إدغام المثلين الُمتحركين: أن ال تكون حركة  الشرط  الخامء

المثل الثاين عارضة، مثالن، حرفان مثالن يجب أن تكون حركُة األول أصلية، 

 ."فرَّ " "فررَ "مثلة السابقة مثل: وحركة الثاين أصلية ال عارضة؛ كاأل

ل أب  ب ِا ا مر"لكن لو ُقلت:    :"أ خص 

 فعل أمر مبني على السكون. أخصل:

مفعول به، هبذا األمر، أبي مبدوء هبمزة مفتوحة، ومن أحكام الهمزة أنه  أب :

يجوز أن ُتخفف إذا كان قبلها ساكن بأن ُتلقى ُتحذف وُتلقى حركتها على الساكن 

 "أخصل اب "أن تقول:  "أخصل أب "فعلى ذلك يجوز لك يف قولك: قبلها، 
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تحذف الهمزة يف حركتها على الساكن قبها وهذا جائز يف كِل همزٍة ُمتحركٍة قبلها 

 ساكن.

 .-ُنكمل بعد األذان– "أخصل أب "فإذا قيل: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، قلنا الشرط الخامس لوجوب إدغام المثلين 

 "أخصل أب "ال تكون حركة المثل الثاين عارضة، كما يف نحو:  الُمتحركين: أن

 "أخصل أب "فإذا خففت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها قلت: 

 فتحقق أن المثلين وهما الصادان أهنما ُمتحركان.

ومع ذلك يمتنع اإلدغام ألن حركة الثاين عارضٌة وليست أصلية، وهذا هو 

َل ابِ َكا "قول ابن مالك: فهذه خمسُة شروط لوجوب إدغام المثلين  "ْخص 

الُمتحركين، وقد ذكرها ابن مالك، ونحن قلنا: إن شروط إدغام المثلين 

 وهو:  ، إًذا بقي شرٌط سادس لم يذكره ابن مالك "ستة"الُمتحركين: 

  وهو اللهو واللعب،  "  ن"أن ال يكون المثالن يف أول كلمة، كقولهم

ُكلها بمعنى  "َ  "ويقال:  "  َ "، وُيقال:   نع لهو واللعب، ُيقال اسم من أسماء ال

اللهو واللعب، فاجتمع الداالن يف أول كلمة فال يجوز فيهما اإلدغام، والعلُة 

واضحة: وهو أن اإلدغام سيوجب إسكان األول، وال تبدأ الكلمة يف العربية 

 بساكن.

 :  ْ  قال ابن مالِّ 

ِغةةة ْ  ةةةِّْ َوا َّ رْ  َوَ يةةة  اْفك  َِ ْوَن َ ةةة    

 

ةةةةةى َواْسةةةةةَتَترْ   َتَ لَّ َْ اَي َنْحةةةةة    َِ  َكةةةةة

بعد أن ذكر من قبل اإلدغام الواجب ذكر يف هذا البيت ثالثة أشياء مما يجوز  

 فيها اإلدغام والفك: 

ما كان مثالُه ياءين الزًما تحريُكهما، ما كان المثالن فيه ياءين  ا ول: -
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 ًضا.متحركين تحرًكا الزًما ليس تحرًكا عار 

أي تعب،  "عي َ "يعني بقي على قيد الحياة، و " يَ  الرجل" " ي َ "نحو: 

ل"فيجوز فيهما الفك  ويجوز فيهما اإلدغام فتقول:  "عي  الرجل"و " ي  الرج 

ک گ گ گ )بالمعنى نفسه، قال تعالى:  "ع َّ الرجل  "، و"  َّ الرجل"

، [42ا ن ال:] (ک گ گ گ گ): ، ويف قراءة[42ا ن ال:] (گ

 فكالهما وجهان جائزان يف الُلغة.

مما ذكرُه ابن مالك يف هذا البيت:  والراين مما    د فيه اإل غام  وال ِّ -

 .ال عل  المبدوُّ بتاُّ ن

 وهذا مثاُل ابن مالك. "ْت لى"نحو: 

 ونحو ذلك. "ْتسن "، و"ْتب ُّ"و "ْت سع"ونحو: 

 .وهكذا "ْت سع  ا م ر"، "ْت لى الِعيْ"أما الفك فواضح: 

وأما اإلدغاُم الجائز فكيف سيكون؟ يقول: يجوز فيه اإلدغام مع أهنما يف 

مثلين يف أول الكلمة؛ وهذا سيوجب البدء بالساكن، والصحيُح يف المسألة على 

خالٌف بين النحويين، الصحيُح يف المسألة أن اإلدغام فيهما ال يصُح إال يف الوصل 

 دون الوقف؛ ألن هذا هو المسموع.

بعض القراءات، لكن جاء يف الوصل دون االبتداء؛ فعلى ذلك يجوز جاء يف 

أو تتوسع،  "وْ لى ا م ر"بالفك أو ُتدغم  "وْت لى ا م ر"لك أن تقول: 

، وُربما تسمُع ذلك يف بعض اللهجات؛ فهذا جائز، وإن كان "ْ سع ا م ر"و

 الفك هو األصل واألكثر.

م مما ذكرُه ابن مالك يف هذا مما يجوز فيه الفك واإلدغا ا مر الرالَ -
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البيت: التاءان إذا كان أولهما تاء افتعل، التاءان إذا كانت التاء األولى منهما هي تاء 

 االفتعال.

هي تاء البناء  "استتر"التاء األولى يف  "ا   َ َ ر" "استتر واقتتل"نحو: 

أوالهما  "استتر"فاجتمع التاءان  "ستر"والتاء الثانية هي عين الفعل  ،"افتعل"

، فيجوز يف ذلك الفك وهو "قتل"من  "اقتتل افتعل"تاُء االفتعال، وكذلك: 

 وجاء اإلدغام وهو قليل. "واقتتل" "استترا"األكثر واألحسن فتقول: 

وقتَّل  اقتتل الِ م  "و ،"استتر"بمعنى  "استتر ا مر  وستر ا مر"فيقولون: 

، لكن استترهي  "استتر"بمعنى  ستربمعنى اقتتلوا؛ فعلى ذلك نعلم أن  "الِ م

مثل افتعل، فتقول:  "استتر"حدث فيها إدغام فلذلك يجب أن تتصرف مثل 

ٍِ "بفتح الياء،  "  تعل  " "افتعل" ثم  "استتاِرا استتر  ستتر  "، "افتعل   تعل  افتعا

وحدث  "استتاِرا"واألصل  "ِستاِرا"، " ستتر  "واألصل  "ستر َ ستر  "ُتدغم 

 اإلدغام.

حمدع على ا مر"ما لو قلت مثاًل:  بخالف تر م  فعل من سرت، "، وهو "سَّ

افتعل "وإنما الُمراد ُهنا:  "ستَّر ُيستَّر"هذا رباعي  "سرت"، "سرتتُه وسرتتهُ 

ُثم ُيحدُث فيه اإلدغام؛ فهذه ثالثة أشياء ذكر ابن مالك أنه جاء  "استرت"الُخماسي 

 ُك فيها أكثر.يف اللغة فيها الفُك واإلدغام وإن كان الف

 :  ْ  قال ابن مالِّ

َتَصةةةرْ  ِْ  َوَمةةةا بَِتةةةاَُّْ ِن اْبت ةةةِدب َقةةةْد   

 

ةةةةةا َكَتَبةةةةةيَّن  اْلِعَبةةةةةرْ   َْ ْيةةةةةِه َعَلةةةةةى 
 فِ

ذكر يف هذا البيت ُحكم الُمضارع المبدوء بتاءين ألنه ذكره أيًضا يف البيت  

بدوء بتاءين فذكر يف هذا البيت ُحكم الفعل الُمضارع الم "ْت لى"السابق يف قوله: 

، وذكر يف هذا البيت -هذا ذكره يف البيت السابق–وأنه يجوز فيه الفك واإلدغام 



 

 
e 

g h 

f  560 
 شرح ألفية ابن مالك

 أنه: 

يجوز لك فيه أيًضا إبقاء التاءين أن ُتبقي التاءين وهذا هو األصل فيه فتقول: -

"  ْ  ."أنع ْتعل  بسرعْ"، و"ْتبين العبر"، و"أنع ْتكبر علينا"و "ْت لى الِعي

ذُف إحدى التاءين تخفيًفا، أن تحذف إحدى التاءين ويجوز أيًضا فيه ح-

َّْعل   بسرعْ"فتقول:  ْ  "و "أن  أي تتبين وهذا مثال  "ْبين  الِعبر"، و"ْ لى الِعي

 ابن مالك.

 أي تتنزل.، [4الِدر:] (ٿ ٿ ٹ ٹ): قال 

 أي الذين تتوفاهم.، [97النساُّ:] (ڇ ڍ ڍ)وقال: 

 .أي ناًرا تتلظى: [14الليل:] (وئ ۇئ)وقال: 

أي ولقد ُكنتم تتمنون؛ ، [143آل عمران:] (ٹ ٹ ٹ ٹ)وقال: 

 فهذا كثير، فهذا ُحكٌم كثيٌر يف اللغة وعلتُه طلب التخفيف.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةْدَغ ع فِْيةةةِه َسةةةَكْن  َ  م  ةةةَِّّ َ ْيةةة  َوف 

 

ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ   ْعةةةةَمرِ اْلرَّ  لَِكْ نِةةةةِه بِم 

 َنْحةةةة   َ َلْلةةةةع  َمةةةةا  َلْلَتةةةةه  َوفِةةةة   

 

ِ ةةة   ْخيِيةةةرع ق  َْ  َجةةةْزمض َوِشةةةْبِه اْلَ ةةةْزِم 

: إذا اتصل بالفعل الُمضعَّف ضميُر رفٍع ُمتحرك فيجب فيه يقول  

الفعل -يقول: إذا اتصل بالفعل الُمضعف،  " للع  ما  للته"الفك، نحو: 

إذا اتصل بالفعل  "شد، وهد، وفر"، مثل -الُمضعف ما كانت عينه كالمه

تاء الفاعل، ونون النسوة، "تحرك؛ عرفنا ضمائر المتحركة: الُمضعف ضميُر رفٍع مُ 

 ، فُحكمه: يجب فيه الفك وال ُيدغم."وناء الُمتكلمين

 " للع  ما  للته  "وإنما بالفك  " لَّع  "وال تقول:  " للع  "فتقول: 
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؛ " لع  "والسبُب يف ذلك العلة لعدم جواز اإلدغام ووجوب الفك فال تقول: 

 تحركة ماذا توجب يف أخر الفعل؟ توجب فيه اإلسكان.ألن ضمائر الرفع المُ 

أما لو أدغمت؛ فاإلدغام يوجب يف أول المثلين اإلسكان فيجتمع ساكنان على 

غير حدهما فال يجوز، فلهذا بطلت المسألة يعني بطل اإلدغام ووجب الفك بقاًء 

ام على األصل؛ ألن األصل هو الفك، واإلدغام كما ُقلنا يف غرضه: هو اإلدغ

َ  "ُيجلب للتخفيف ما لم ُيعارض بمانع، فتقول:  : صر ، ولببع  ، ومللع   َ فرر

 ."لبيِبا

 .[50سبأ:] (ڀ ڀ ڀ)قال تعالى: 

 .[28اإلنسان:] (ٿ ٿٹ)وقال: 

 فهذا هو قوله: 

ةةةْدَغ ع فِْيةةةِه َسةةةَكْن  َ  م  ةةةَِّّ َ ْيةةة  َوف 

 

ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ   ْعةةةةَمرِ اْلرَّ  لَِكْ نِةةةةِه بِم 

 ا  َلْلَتةةةةةةةه  َنْحةةةةةةة   َ َلْلةةةةةةةع  َمةةةةةةة 

 

   

إًذا ما الُحكم هنا؟ وجوب الفك، الُحكم وجوب الفك فإن انجزم هذا الفعل   

عف، لو أن الفعل الُمضعف انجزم بجازٍم ما، فتقول مثاًل:  ل د دع يف "الُمضَّ ل   ح 

: يعني لم يكن لبيًبا؛ إذا انجزم ما ُحكمُه؟ "، ول    ر، ول   مل، ول   ل ب"البيع

اإلدغام، يجوز لك أن تُفك، ويجوز لك أن ُتدغم؛ فالفك هو ُلغُة جواُز الفك و

 الحجازيين؛ وهي اللغة األفصح واألكثر.

، "ل   ملل من كِا"، وتقول: "ل    رر د دع "، وتقول: "ل   حلل"فتقول: 

 أي لم يصل لبيًبا. "ل   لب ب د دع "وتقول: 

 .[81 ه:] (ک ک ک ک) قال تعالى:
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 .[120ران:آل عم] (ۋ ۅ ۅ ۉ)وقال:  

 [6المدْر:] (ۈ ٴۇ ۋ)وقال: 

، اآلية [115النساُّ:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وقال: 

 يف النساء.

إًذا فهذا هو الفك، وهو لغة الحجازيين، ويجوز اإلدغام، وهو لغة بني تميم، 

وقلنا من قبل: إذا ُقسمت العرب إلى حجازيين وتميميين فإن الُمراد عند النحويين 

ن الحجازيين أهُل الحجاز يعني أهل هتامة ما بين جبال بذلك على األكثر أ

 الثروات إلى البحر، والتميميون بقية العرب، فأطلقوا عليهم ذلك تغليًبا.

، ول  "فاإلدغام هو لغُة بني تميم فيقولون:  ل د دع عندب، ول    ر د دع ل   ح 

 ." مل منه، ول   ل ب د دع 

، ولو فك قال: [233:البِرة] (ې ې ې ې)ومن ذلك قولُه تعالى: 

ْ عارر"  ."وٍ 

، يف [4الحشر:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ) ومن ذلك قوله:

 الحشر.

جاء يف موضع على ُلغة الحجازيين بالفك، وجاء يف  "  شاقق"إًذا فالفعل 

 موضع على لغة التميميين باإلدغام.

، [217البِرة:] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): ويف قوله 

 ،[217البِرة:] (ڳ ڳ) رأوا بالفك:قراءتان سبعيتان، فبعُض السبعة ق

َوفِ   "هذا هو قول ابن مالك:  (ومن يرتد منكم) وبعُض السبعة قرأوا باإلدغام:
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ْخيِيرع ق ِ   َْ أي تخييٌر بين اإلدغام والفك، أي تخييٌر بين اإلدغام  "َجْزمض َوِشْبِه اْلَ ْزِم 

اهلل وسلم على نبينا  واهلل أعلم وصلى -ونكمل إن شاء اهلل بعد الصالة–وبين الفك 

 ُمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 

 

 

﷽  
 

حمد وعلى آله وأصحابه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م 

 أما بعد: أجمعين 

فنُكمل ما كنا نشرحه قبل الصالة من باب اإلدغام، وصلنا إلى قول ابن مالك 

 : 

ْخيِيةةرع  َوفِةة  َجةةْزمض َوِشةةْبِه اْلَ ةةْزمِ " َْ

ِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   "ق 

 

عف إذا ُجزم جاز فيه الفك، وهي لغة  وعرفنا أن الُمراد بذلك أن الفعل الُمضَّ

َوِشْبِه "أهل الحجاز، واإلدغام وهي لغة بني تميم، ولكن ما ُمراد ابن مالك بقوله: 

، الجزم عرفناه: الُمضارع المسبوق بجازم، أما وشبه الجزم؟ أراد به فعل "اْلَ ْزمِ 

المبني على السكون، فعل األمر المبني على السكون ُفحكمُه يف ذلك ُحكم األمر 

الُمضارع؛ لما ذكرنا أكثر من مرة أن األمر إنما يؤخُذ من الُمضارع؛ فلهذا َيأخُذ 

 أحكامُه.

ل عندب"فلهذا تقول:  على  "أفرِر وفِر منه"على اللغتين، و "أ  لل  و  

لَّ منه"اللغتين، و  على اللغتين. "ألب ب ول ب  ا د د"تين، وعلى اللغ "أملل وم 
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وقد جاء ذلك على ، [19لِمان:] (حت خت متىت)ومن ذلك قوله تعالى:  

 لغة أهل الحجاز، ولو أردت أن تقول نحو ذلك على لغة بني تميم كنت تقول:

 ."وغ   من ص ِّْ"

وهنا مسألٌة مهمة يكثر السؤال عنها يف هذا الموضوع وهي: كيف ُنحرك آخر 

ُمضعف يف لغة اإلدغام؟ الفعل الُمضعف إذا انجزم ويف ُحكمه األمر الفعل ال

ل   حلل "المبني على السكون؛ أما على لغة الفك فال إشكال سيسكن، تقول: 

األمر مبني على السكون لُمضارع مجزوم  "وأ لل  ا د د عندب" "د دع عندب

لَّ  ا "وعالمة جزمه السكون، لكن على ُلغة اإلدغام؛ تقول:  فرَّ  ا "و "د دْح 

 كيف ُنحرك آخر الفعل الُمضعف يف لغة اإلدغام؟  "ملَّ  ا د د"و "د د

عارِعا م زوِما بالسك ن  ال  اب عن يلِّ: ععا إيا كان م  أن ال عل الم 

 ومرله  ا مر المبن  على السك ن يف لرْ اإل غام فيه ْالث  لراَ: 

ل  عندب"ول: الفتُح تخفيًفا وهي لغٌة كثيرة، تق اللرْ ا ولى:- لَّ  ا رج  أي  "  

ل"، و"فرَّ  ا رجل"أسكن واستقر، و لَّ "، "ملَّ  ا رج  هذا من يحُل يعني أن  "  

رَّ "الُمضارع مضموم، و
ملَّ "يعني أن الُمضارع عينُه مكسورة، و "  ر"هذا من  "فِ

ل  يعني عين المضارع مفتوحة فُيخفف آخره بالفتح. "َ َملَّ "هذا من  " ا رج 

الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وهي لغٌة قليلة،  الرانيْ:اللرْ -

ل عندب"تقول:  لَّ  ا رج  ل من كِا"و "فرَّ  ا رجل  "و "   فُتحرك  "ملَّ  ا رج 

 آخره بالكسر.

هي اإلتباُع لحركة الفاء، يعني أن ُتحرك آخره بحركة فائه،  واللرْ الرالرْ:-

لَّ "وقيل: هي األكثر، فوهي ُلغٌة كثيرٌة يف كالم العرب  حائه مضمومة، فُتتبع  "  

لَّ  ا رجل"فتقول:  لَّ  ا رجل عندب" "   رَّ "، و"  
فائه مكسورة فُتتبع فتقول:  "فِ
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رَّ  ا رجل"
 ."ملَّ  ا رجل"فائه مفتوحة فُتتبع  "ملَّ "، و"فِ

 إًذا فآخر الُمضعف يف هذه المسألة على لغة اإلدغام؛ لك فيه:

 وهي ُلغٌة كثيرة وهي المشهورة اآلن يف االستعمال.الفتح تخفيًفا  -

 والكسر وهي ُلغٌة قليلة.-

ْع كريرة، وااَ؛ فإيا كان  ِا وااِحا فنِ ل إنه   سترنى من - واإلْبا  و   ل ر

 يلِّ ْالث مسا ل: 

إذا اتصل بالفعل ساكنًّ بعده، إذا جاء بعد هذا الفعل  المسألْ ا ولى: -

فاآلن  "ملَّ اآلن" أو "ِفرَّ اآلن" أو "لَّ اآلن   "الُمضعَّف ساكن، كقولك: 

مبدوءة ب)أل( فالالم ساكنة، والهمزة همزة وصل ستسقط يف الوصل فسيكون 

 بعد الفعل الُمضعف حينئٍذ ساكن؛ فكيف ُينطق آخر الفعل الُمضعف هنا؟ 

فنقول: األكثر واألفصح حينئٍذ الكسر، األكثر واألفصُح فيه الكسر، تقول: 

لَّ " ل اآلن"، "المسألْ    ."غ   ال ر "تقول:  غ ، و"  

 .[4الحشر:] (پ پ پ)ومن ذلك قوله: 

 «.ما ل  ْص ر الشمء  » ومن ذلك حديث:

 قال جرير: 

ةةةَِّ  ةةة َّ الَ ةةةرَ  إِنَّ َميةةةرض  ِمةةةن َفر   ن 

 

 َفةةةةةال َكعبةةةةةص َبَلرةةةةةَع َوٍ كاِلبةةةةةا 

عض العرب فهذه هي اللغة األكثر واألفصح: أن تكسر، وهناك ُلغٌة قليلة لب  

وُتنسب إلى غير الُفصحاء من بني أسد أهنم يبقون على الفتح، نحن قلنا من قبل: 

ْع كريرة" ه  لر فتحه لغٌة كثيرة، إال إن جاء بعده ساكن؛ فالُفصحاء يعودون إلى  "فتح 

الكسر، إال غير الُفصحاء من بني أسد فإهنم يبقون على الفتح، حتى ولو جاء بعدُه 
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 ونحو ذلك. "غ  َّ ال ر "، و"لَّ المسألْ   "ساكن؛ فيقولون:  

فعرفنا أن األفصح واألكثر يف ذلك أن تكسر، وهذا مما يكثر فيه يعني ُنطُق 

الكلمة على غير األفصح؛ وبعُضهم يبقى بالفتح حتى ولو جاء بعده ساكن، ويف 

مء  »هذا الحديث:  ر الشَّ  قصٌة مشهورة ُتذكر غالًبا يف هذا الموضع يف «ما ل  ْص  

قرأوا عليه هذا الحديث  -ال يحضرين اسمه اآلن–ُكتب النحو وهو أن شيًخا 

ر"كيف ننطق "فسألهم:  ر" ؟ فقالوا:"ْص   إال أبا بكر الشلوبين سكت فلما  "ْص  

 الشيخ؛ فصل الجواب: (83:05:00@سأله)

إن العرب لهم يف ذلك ُلغات، لكنهم جميًعا إذا جاء بعده ساكن عادوا "وقال: 

، والقصة طويلة "ر، إال غير الفصحاء من بني أسد فإهنم يبقون على الفتحإلى الكس

وفيها أبيات وفيها مناقشات يجب أن تعودوا إليها فيها ُكتب الحواشي يف شرح هذا 

 البيت، إًذا فهذه المسألة األولى ُمستثناة إذا جاء بعد الفعل الُمضعف ساكن.

سترناة: - عل هاء الغائبة، فيجُب يف الفعل إذا اتصل بالف المسألْ الرانيْ الم 

لَّ ا"الفتح، فتقول:  رَّ ا"و "ملَّ ا"و "  
 وليس لك يف ذلك الضم أو الكسر. "فِ

سترناة الرالرْ: - إذا اتصل بالفعل هاُء الغائب، إذا اتصل بالفعل  المسألْ الم 

الُمضعف هاُء الغائب؛ فاألكثر واألفصُح الضم، األكثر واألفصح ضُمه، تقول: 

لَّ " َ"و "ه    ."ر   

، إذا قلنا: [79ال اقعْ:] (پ ڀ ڀ ڀ)وعلى ذلك قولُه تعالى: -

 أن ال فيه ناهيٌة ال نافية.

وبعُض العرب يفتُح الُمضعف هنا إذا اتصل هباء الغائب تخفيًفا، يفتح، وهي -

َ"ُلغٌة قليلة، فيقول:  ل ه"و "ر      ". 

 فالخالصْ: 
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زوًما بالسكون، أو أمًرا مبنًيا على أن الفعل الُمضعف إذا كان ُمضارًعا مج

السكون؛ فإنك يف لغة اإلدغام تنطقُه إما بالفتح تخفيًفا وهذا كثير، وإما بإتباع آخره 

لحركة الفاء وهذا كثير، أو بالكسر وهذا قليل؛ إال يف المسائل الثالث الُمستثناة 

على صيغة وقد فصلنا القول فيها، ولو الحظتم أن جميع األمثلة السابقة كانت 

 فعل األمر.

والفعل الُمضارع المجزوم بالسكون كفعل األمر يف ذلك ُكلِه، فلهذا نقول: 

ل  د دع " على األكثر أو على الكثير، يعني اإلتباع، أن ُنتبع آخره بحركة ما  "ل   ح 

لَّ د دع "أو  "ل    حل  د دع "، قبله  بالفتح على الكثير. "ل  َ ح 

ِل المسألْ" وإذا جاء بعده ساكن نقول:-  على األفصح. "ل   ح 

ل ا"وإذا جاء بعده هاء الغائبة - وجوًبا، وإذا جاء بعدها هاء الغائب،  "ل   ح 

له  "نقول:   على األقل. ول   حَله  ، على األفصح، "ل   ح 

 "ل   َ رَّ د دع "باإلتباع؛ وهذا كثير، و  "ل    رِ د دع "نقول:  "  رَّ "ويف -

 بالفتح وهذا كثير.

 على األفصح. "ل    ْر الرجل  "جاء بعده ساكن نقول:  وإذا-

 وجوًبا. "ل    ر ا"وإذا جاء بعدها هاء الغائبة نقول: -

َ  "وإذا جاء بعده هاء الغائب نقول: - َ"على األفصح، و "ل   ِ ر   "ل   َ ر 

 على األقل.

  :بالوجهين على اإلتباع والفتح ألن "ل   َملَّ د دع "نقول:  " ملَّ "وكذلك 

 العين مفتوحة.

 على األفصح. "ل   ملَّ الرجل"وإذا جاء بعده ساكن نقول: -
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 وجوًبا. "ل   َملَّ ا"وإذا جاء بعده هاء الغائبة، نقول: - 

ه  "وإذا جاء بعده هاء الغائب نقول: - ه  "على األفصح و "ل   مل  على  "ل   ملَّ

ينبغي لطالب العلم أن  القليل؛ فهذا ما يتعلق هبذه المسألة وضبُطها من األمور التي

 يضبطها لكثرة ورودها يف كالم العرب.

 هذا الباب باب اإلدغام بقوله:  ْ  خت  ابن مالِّ

ةةةِب اْلت ةةةِزْم  ةةة  اْلتََّع  
 َوَفةةةِّ  َأْفِعةةةْل فِ

 

ةةة     ةةة  َ ل 
 َواْلت ةةةِزَم اإِلْ َغةةةام  َأْ َعةةةص فِ

استثنى يف أن فعل األمر الُمضعَّف يجوز فيه الفُك واإلدغام  لما ذكر   

 هذا البيت منه شيئين: 

-  ْ أ بب "فصيغُة أفعل يف التعُجب مثل  يف التع ب؛ "أفعل"ا ول صير

وإن كانت يف المعنى إخبار، لكنها يف الصيغة  "أفعل"هي على صيغة األمر  "بز دض 

يف الظاهر يف اللفظ على صيغة األمر فنبه ابن مالك على هذه الصيغة، وأن الواجب 

 وال يجوز فيها اإلدغام.فيها الفك؛ 

وقد ذكرنا العلة يف نحو ذلك من قبل وهو أن صيغة التعجب، صيغٌة مقصودٌة 

 للفظها؛ فلهذا ال ُتغير من إدغام ونحوه، ومن ذلك قول الشاعر: 

  وقةةةال َنبِةةةة   المسةةةلمين ِْةةةةدم ا

 

ما  دَّ َِ  وأ بِْب إلينا أن ْك ن الم

وال يجوز يف  "ألبب بز د"، و"أملل بكالمِّ"و "أشد  با مر"وتقول: 

 شيٍء من ذلك اإلدغام؛ ألن الصيغة صيغة تعُجب.

بمعنى تعال؛ فيجُب  " ل ": هو قولهم والراين: فعل ا مر المسترنى الراين-

فيه خالٌف بين العرب فبعضهم يجعله  " ل "فيه اإلدغام، وال يجوز فيه الفك، و

ُمذكًرا ومؤنًثا ومفرد وُمثنى اسم فعل أمر؛ فلهذا ُيلزم هذه الصيغة مع الجميع: 

 ل َّ  ا "وجمًعا، وبعُضهم يجعله فعل أمر فُيصرفه، تصريف فعل األمر فيقول: 
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، و لم ا، و ل   ...، وهكذا.د د، و ل ْ ، و ل َّ

فهذا هو باب اإلدغام وهذا شرح أبياته، فهل هناك سؤال يف باب اإلدغام قبل 

 أن ننتقل إلى الخاتمة؟ 

 .(91:32:00@)  الب:

 ."ص  ا"، نعم مستثناة، مثل "ف عل"على  "  رر" الشيخ:

 .(91:51:00@)  الب:

هذا  "ُفْعل"وإنما على وزن  "ف عل"ليس على وزن  " ور"نعم،  الشيخ:

ر   ِرا"مصدر، إما أن يكون مصدًرا إن أردت من  ر"، أو اسم إن أردت " رَّ  د   "الد 

 "  ر"، "ف َعل"وليس على وزن  "ف عل"اللي هو المفرد الواحد، هذا على وزن 

رة"هذا اسم جنس، واحده  "  ر"ال، ليس جمع،  رة"وليس جمًعا ل  "     ". 

رة"لو أردت أن تجمع  َعلَّ "فإنك تجمعها على  "   وال  "  رر"فتقول  "ف 

رع "تقول:  رع "وإن قلت  "   هذا اسم  "وْمرع " "ْمر"هو اسم جنس مثل:  "  

َعلَّ "و الجمع الذي يكون على وزن وه "ف عل"جنس إذا كان على وزن  أما  "ف 

 إيش قال فيه، نعم سؤااًل آخر؟ "ق  ل"فهذا وزن موجود يف األسماء مثل:  "ف علع "

  بِ له:  ْ  خت  ابن مالِّ

نِْيةةع  َقةةْد َكَمةةْل 999  .َوَمةةا بَِ ْمِعةةِه ع 

 

َِ اْشةةَتَمْل   ةةا ِ مَّ ةةْل اْلم   َنْ ِمةةا َعَلةةى ج 

الََصةهْ .َأْ َصى ِمَن اْلَكا1000   اْلخ 
ِْ  فَِية

 

 َكَمةةا اْقَتَعةةى ِغنِةةى بِةةالَ َخَصاَصةةهْ  

َصةةةةةْلِيا َعَلةةةةةى1001   .َفَأْ َمةةةةةد  اهللَ م 

 

 َخْيةةةةةةرِ َنبِةةةةةة   أ ْرِسةةةةةةالَ  
ةةةةةةدض َحمَّ  م 

 1002 َْ ةةةةْر اْلكِةةةةَراِم اْلَبةةةةَرَر  .َوآلِةةةةه اْلر 

 

  َْ نَْتَخبِةةةةةةْيَن اْلِخَيةةةةةةَر  َوَصةةةةةةْحبِِه اْلم 

عه من علم النحو، وما كان وعد به من قبل على ما أراد جم فلما أتى  
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 قال هنا:  ،"مِاصد النح  ب ا مح  ْ": يف ُخطبة األلفية عندما قال 

نِْيةةةةع  َقةةةةْد َكَمةةةةْل   َوَمةةةةا بَِ ْمِعةةةةِه ع 

 

َِ اْشةَتَمْل   ةا ِ مَّ ةْل اْلم   َنْ َمص َعَلةى ج 

َِ "وقوله هنا:   ا ِ مَّ ْل اْلم  حو يف جميع أي أن األلفية لم تستوعب الن "َعَلى ج 

يف ذلك  مسائله، وخالفاته، ولكنها جمعت أكثر ُمهمات النحو، وقد صدق 

كما رأينا؛ ففي األلفية أغلُب أبواب النحو، ولم يُفته منها إال القليل؛ ك)باب 

 القسم( فإنه لم يذكره يف األلفية، وإن كان ذكرُه يف أصلها ]الكافية الشافية[.

لمحو التي ذكرها أكثر مسائل هذا الباب؛ ال وقد ذكر يف كل باٍب من أبواب ا

أبواب النحو، ومسائلُه، وخالفاته،  جميع المسائل، وقد استوىف ابن مالٍك 

يف كتابه العظيم ]التسهيل[، واسمه الكامل: ]تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد[ 

 وهو من أواخر ُكتبه. وهو أعظم ُكتب ابن مالك 

قبل أن ُيكمل شرحه؛ فلهذا قالوا: إنه  وقد شرح أكثره إال أنه تويف 

اشتغل بشرح التسهيل عن شرح األلفية، وإال فإن عادة ابن مالك يف ُكتبه: أن يؤلف 

متن ثم يشرُحه، وكذا فعل يف أغلب ُكتبه إال األلفية فلم يشرحها قالوا: اكتفى بشرح 

نشغل أصلها ]الكافية الشافية[ وهي مطبوعة ُمحققة أو مطبوعة مع شرحها، وا

 بذلك بتأليف كتابه العظيم ]التسهيل وشرحه[.

 :وقوله 

الََصةةةهْ   اْلخ 
ِْ  َأْ َصةةةى ِمةةةَن اْلَكافَِيةةة

 

 َكَمةةا اْقَتَعةةى ِغنِةةى بِةةالَ َخَصاَصةةهْ  

أي أن هذه األلفية قد أحصت من منظومة ابن مالك الطويلة الُمسماة: ]الكافية  

ان قد نظمها يف حلب؛ عندما كان الشافية يف النحو[ وهي يف ُقرابة ثالثة أالف بيت ك

ُمدرًسا بالمدرسة الُسلطانية يف حلب يف أول قدومه من األندلس، ثم بعد ذلك 

 انتقل إلى دمشق، وبعد الغزو الترتي ارتحل إلى حماه، ويف حماه ألف ألفيته.
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وبقي هناك قرابة سنتين ثم عاد بعد انتهاء الغزو واستقرار األمور عاد إلى 

يء الدنيا؛ فُأعطي المدرسة العادلية أعظم جامعة يف العالم يف ذلك دمشق عالًما مل

يف  ا مديًرا ألحد قسميها وهو قسم القراءات والعربية إلى أن توَّ الوقت فكان قيمَّ

. 

إن األلفية أحصت من أصلها "وألف حينذاك التسهيل وشرحه؛ فيقول: 

فيه تورية، وربما فيه  ]الكافية الشافية[ الُخالصة، وقوله الخالصة هنا قد نقول

ا يف النظم؛ حتى قيل: إنه يعني ُسهل  شيٌء من بالغته  فقد كان بارًعا جدًّ

عليه النظم رجُزه وطويله، ولو شاء أن يجعل كالمه نظًما ُكله لفعل، وله منظومات 

كثيرة منها األلفية وأصُل الكافية الشافية، وله منظومة يف ثالث آالف بيت اسمها 

وهي مطبوعة وله ألفية يف القراءات المية وهي ُمحققة وسُتطبع؛ فله  ُمثلث اللغة

 منظومات كثيرة.

هنا تكون صفًة يعني أحصت من أصلها خالصتها،  "الخالصْ"فقوله: 

وتكون علًما ألنه سمى هذه الخالصة من ]الكافية الشافية[ سماها الخالصة يف 

م اشُتهرت يف حياته وبعد مماته النحو، فألفيته اسمها العلم ]الخالصة يف النحو[ ث

باسم )ألفية ابن مالك(؛ ألنه كان معروًفا، يعني يف زمانه وقبل زمانه األلفيات 

العلمية، وأهنا ُتسمى باسم ناظمها ألفية فالن ألفية فالن وإن كان صاحبها قد 

 ُيسميها باسٍم آخر.

يتعلق بذلك من  وقد كنا تكلمنا على ألفية ابن مالك، واسمها وعدد أبياهتا، وما

شروح يف أول درٍس لنا يف شرح هذه األلفية فال ُنعيد ذلك، وكما بدأ ابن مالٍك 

 ؛ ختم ذلك بقوله: ألفيتُه بحمد اهلل والصالة على الرسول 

َصةةةةةةةةْلِيا َعَلةةةةةةةةى  َفَأْ َمةةةةةةةةد  اهللَ م 

 

 َخْيةةةةةةرِ َنبِةةةةةة   أ ْرِسةةةةةةاَل  
ةةةةةةدض َحمَّ  م 

ةةةةةةْر اْلكِةةةةةةَراِم اْلَبةةةةةةَررَ    َْ َوآلِةةةةةةه اْلر 

 

  َْ نَْتَخبِةةةةةةْيَن اْلِخَيةةةةةةَر  َوَصةةةةةةْحبِِه اْلم 
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قال شارحه العبد الفقير إلى ربه سليمان بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن حمد  

العيوين: بدأت شرح ألفية ابن مالك يف الثامن عشر من شهر صفر من سنة تسٍع 

 فأتممت شرحه يف هذ
َّ

ه الليلة؛ وعشرين وأربعمائة وألف، وقد منَّ اهلل بفضله علي

ليلة الرابع من شهر ُجمادى األولى من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف أي يف 

 سبع سنواٍت وشهرين.

فالحمد هلل رب العالمين حمًدا كثيًرا طيًبا ُمبارًكا فيه كما ُيحبُه رُبنا ويرضى، "

الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم ُسلطانه وسابغ نعمته، وأسأل اهلل 

ه بأسمائه الُحسنى وصفاته الُعلى وبكل عمٍل صالٍح لي، وبكل ما ُيحب أن سبحان

ُيدعى به؛ أن يجعل هذا الشرح نافًعا وُمفيًدا ومفهوًما، وأن يجعله ُمبارًكا يف الُدنيا 

واآلخرة، وأن يُعم بنفعه من شرحه وحضره وسمعُه ونشره واعتنى به، وأسأل اهلل 

 رياء فيه وال ُسمعه وليس فيه شيٌء لغيره كبيٌر وال أن يجعلُه عماًل صالًحا خالًصا ال

صغير، وأسأل اهلل أن ينفعني به ووالدي وزوجي وأوالدي وأهلي وإخواين 

 ."والُمسلمين

ما يف الشرح من خيٍر ونفٍع ووضوٍح وبركٍة وقبوٍل فمحض فضل اهلل، "وأقول: 

تقصيٍر وغموٍض ونفحات رحمته، فأسأل اهلل المزيد من ذلك، وما فيه من خطأٍ و

فمني؛ وإين أعوذ باهلل منها وأتراجُع عنها، وأسأل كل من حضره وسمعُه أن 

يتجاوزوا عما فيه من خطأٍ وتقصير، والحمد هلل حمًدا يبلُغ رضاه، وُيبلغنا جنته، 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما ُكنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم 

رسوله وُمصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن إلى على خير خلق اهلل و

 ."يوم الدين

 والسالم عليك  ور مْ اهلل وبركاْه.
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